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FILOZOFJA MICKIEWICZA





Mickiewicz wywar tak potny wpyw na nasze dusze i tak

si sta drogim narodowi, e wszystkie stronnictwa i obozy pra-

gny go zagarn na swoj wasno. Zdawao si ludziom, e
wszelka idea zyska niezmiernie na popularnoci, jeeli si w niej

wykae pierwiastek Mickiewiczowski. Byo to nawet bardzo pi-
kne, gdy wiadczyo o wielkiej mioci, któr wieszcz umia ku

sobie rozbudzi, jednakowo niezawsze byo rozumne, albowiem
nieco gbsza analiza rozwiewaa takie pretensje jako nieuzasad-

nion niczem iluzj, a nawet bywao szkodliwe, gdy posugiwa-
no si olbrzymem do karlej nieraz polityki, ptajcej to, co Mic-
kiewicz raczej uskrzydla.

A wic uznawali Mickiewicza za swego klerykalici, powo-
ujc si na wielk jego pobono, a patrzc przez szpary na

jego towianizm i rewolucyjno. ród klerykalistów przodujcy

ksia chcieli go take za swego uwaa, aczkolwiek koció wy-
ranie da, aby laicy nie zabierali gosu w rzeczach wiary, gdy

tymczasem Mickiewicz wanie takim by laikiem, który w rze-

czach wiary gos zabiera. Uznawali go za swego konserwatyci,

gdy widzieli w nim rzecznika poetycznego starych obyczajów,

nie postrzegajc naturalnie, e Mickiewicz mimo to by zupen
antytez kostnienia w kastowej zagrodzie. Przyznawali si do

iego postpowcy, udzeni pozorami barwy politycznej, nie bio-

rc pod uwag rónic zasadniczych w pogldzie na wiat. Za
swojego uwaali go ludowcy, albowiem sdzili, e Mickiewicz
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gorco by przejty spraw emancypacji ludu, lecz zupenie te-

go nie uwzgldniajc, e realna droga tej emancypacji bya Mic-

kiewiczowi zupenie obca, jako to modernizowanie umysu cho-

pa, wyrobienie mu podoa ekonomicznego, rozwój gospodarski,

wyzwolenie si z pod supremacji plebanji. Przyznawali si wresz-

cie do Mickiewicza socjalici, opierajc si na niektórych zda-

niach z Trybuny Ludów i bodaj na drugiej czci Dziadów, za-

pominajc zupenie o tem, i Mickiewiczowi ani przez gow nie

przeszed monoekonomizm i teza, e kad epok okrela forma

jej produkcji.

Ale prócz tych stronnictw i obozów jeszcze inni uwaa
chcieli Mickiewicza za swego. Przedewszystkim uwaa go za

swego katolicyzm polski, pozbawiony cienia mistycyzmu, nie

zajmujcy si dogmatami, Biblj, Ojcami Kocioa i ca filo-

zofj katolick, pozostawiajcy mylenie nad religj ksiom a sam

oddajcy si tylko praktykom kocielnym i religijnym, gdy Mic-

kiewicz by nawskro mistykiem, rozczytywa si w Biblji, nad

religi bardzo rozmyla i ksiom nieraz w drog wchodzi. Na-

stpnie chcieli uzgodni Mickiewicza ze sob nasi wspóczeni

przyrodnicy, z jednej strony na podstawie jego czysto praktycz-

nej a tak rozlegej znajomoci natury, z drugiej strony nagina-

jc jego pogldy filozoficzne do nowszych uwiadomie nauko-

wych. Nakoniec uczyniono prób, aby uratowa Mickiewicza

dla filozofji polskiej przez porównanie go z filozofami europej-

skimi XVni-go i XIX wieku, która to próba, wielce zreszt

niefortunna, dlatego tylko istnie moga, i z jednej strony nie

wzito powanie tego, jak Mickiewicz sam okreli swój stosu-

nek do filozofów nowoytnych (Literatura Sowiaska III, 1
92

—

202, 265), a z drugiej strony nie znano zupenie róde jego

wasnej filozofji i zamykano oczy na jego pojcia, znane ju tyU

ko wiatu inteligencji polskiej w dziedzinie folkloru, albowiem

z takiemi pojciami walczono jako z zabobonem, a nie chciano

si na to zgodzi, by zabobon polski mia na Mickiewiczu po-

siada take jaki serwitut.
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Aby wyczerpa cao obrazu, wypada doda, e szczegól-

.niej modzie uwaaa Mickiewicza za swego patrona, opierajc

si na dwóch faktach, na jego przynalenoci do Filaretów i na

jego Odzie do modoci. Niezawsze jednak modzie bywa wy-

razem modoci wulkanicznej ducha, a wreszcie i to naley za-

znaczy, e klimat duchowy, który oywia Filaretów, nie mia
nic wspólnego z charakterystycznym scholastycyzmem politycz-

nym, znanym nam z ostatniego wierwiecza przedwojennego

i przedwojskowego ród zrzesze modziey.
Czy polska myl wolna take zechce uczyni Mickiewicza

swoim patronem? Takiej próby nikt dotd nie uczyni i na pe-

wno nie uczyni. Mog jej przedstawicieli przepenia wzgldem
Mickiewicza najgortsze uczucia mioci i wdzicznoci, ale jas-

no trzeba zdawa sobie spraw z rónic filozoficznych, które dziel

te dwa wiaty i nigdy bodaj nie zostan zatarte. Ale jeeli niezale-

ny myliciel polski zabiera si do nakrelenia charakterystyki

Mickiewicza, to bynajmniej nie po to, aby jego filozofj poniy
a swoj wywyszy, wrcz przeciwnie, aby przez szczegóowe

rozgraniczenie tych filozofij nietylko kadej miejsce jej nalene

wyznaczy, ale przedewszystkiem dlatego, aby sam filozofj Mic-

kiewicza wzi z rk umniejszajcych j jej obroców, skoczy
raz wreszcie z metod urabiania Mickiewicza, przystosowywa-

nia, wynoszenia na wyyny, ku którym nie szed, za strcania

z tych, na których sta, zbada owe pobaliwe zakrywania „za-

bobonów" mistrza narodu, wykaza zmyki i miesznostki tej

wstydliwoci, a zarazem zwróci uwag na len przykry, icie par-

wenjuszowski i dorobkiewiczowski ton szkoorosych filozofów,

którzy, cudzemi zdobyczami filozoficznemi wyposaeni, klepi

pobaliwie Mickiewicza po ramieniu, wybaczajc mu, i by,

jak powiadaj, dzieckiem „swego wieku", co jako ywo jest nie-

prawda, i postaramy si jako prawd ustali, i by genjalnym

synem tysicoleci.

Wszyscy, którzy o Mickiewiczu dotd pisali z tej strony, ten

wanie bd zasadniczy popeniali, i krelc charakterystyk
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jego umysu, chcieli go wyosobni jako czowieka genjalnego.

Faszywie pojmujc indywidualno, za wyjtkowe uznawali

w Mickiewiczu to, co byo tkwic w tysicoleciach kategorj,

przez niego tylko niebywale uwietnion. Wrcz przeciwnej po-

trzeba metody. Naley, aby wielko Mickiewicza poj i pot-

g jego okreli, zbada wszystkie te pierwiastki, które, w cigu

historji ludzkoci dojrzewajc, w nim si skupiy w jedn cao
organiczn. Jeeli susznie pooono koniec tej szkole starej, któ-

ra staraa si robi z Mickiewicza literacki plagjat, to z drugiej

strony czas najwyszy skoczy take z tym kierunkiem, który

z Mickiewicza robi filozoficzne tahula rasa.

Przyznajemy, e dotd u nas zadanie takie byo niewykonalne,

gdy brako wród krytyków i historyków literatury ludzi o szer-

szem do tego przygotowaniu naukowem, to jest o tem przygoto-

waniu, które w danym razie byo potrzebne. Kto powica si

historji literatury polskiej, nie zajmowa si orjentalistyk, antro-

pologj, folklorem, cywilizacjami pierwotnemi, psychologj, me-

tapsychik, biblistyk i kto tam wyliczy te nauki pomocnicze, bez

których dzi nie moe si obej badanie umiejtne literatury wiel-

kiej. Nie wiedzielimy, co to jest natchnienie, co to jest poeta.

Psychologj twórczoci artystycznej bya dla nas zupen tajem-

nic. Stosunek nauki do sztuki by dla nas cakowicie pokryty mro-

kiem. Nie wiedzielimy nawet, kiedy poeta myli a kiedy zmyla.

A wic brak nam byo najwaniejszych narzdzi do analizy tak

niepospolitej zjawy.

Dziea dotychczasowe, bdce wanie tworem „dzieci swego

wieku", lizgaysi popowierzchni zagadnienia. Natomiast na dwie

godzono si rzeczy niemal powszechnie, e Mickiewicz nie da
skoczonego obrazu swej filozofji, i e na cakowity systemat fi-

lozoficzny zdoby si nie umia. Stawiamy sobie jako zadanie wy-

kaza bdno obu tych mniema.
Zestawiajc Dziady z Faustem, robiono Goethego filozofem

a Mickiewicza tylko patrjot, który bola nad swoj ojczyzn. Gdy
pierwszy mia bada zagadk bytu, drugi rozwiza chcia za-
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gadk narodu. Póniej przekonamy si, jak zdanie to byo nieu-

zasadnione.

Analizujc Mickiewicza pod wzgldem filozoficznym, szuka-

no naturalnie w nim tych pierwiastków, które uchodziy za filo-

zoficzne, awic pierwiastków pojciowych Kanta, Fichtego, Schel-

linga i Hegla. Nie miano naturalnie pojcia o tern, e z tych pier-

wiastków filozoficznych mona u Mickiewicza nie znale ani je-

dnego.

Pierwszym jednak krokiem wanym byo zwrócenie uwagi

na jego pokrewiestwo z Boehmem. Nie odsonio to wprawdzie

caego horyzontu filozofji Mickiewicza, ale utworzyo w cianie

bodaj malek szpark.

Ideay nasze spoeczno-pedagogiczne, bardzo zreszt cenne

i zbawcze, sprawiy, i nie moglimy wcale dotrze do kolebki

myli filozoficznej Mickiewicza. Aczkolwiek serce nasze lgnie do

twórczoci romantyzmu, lecz umys nasz ojca ma nie w roman-

tyzmie, ale w jego poprzedniku, w klasycyzmie. Nie bylimy dal-

szym cigiem umysowoci Mickiewicza i Sowackiego, ale braci

niadeckich.

To jestnietylko faktem historycznym, aleetnologicznym. Wic
nietylko dlatego szlimy drog niadeckich, e nas ni prowa-

dzono, ale take dlatego, e mielimy do tego usposobienie przy-

rodzone.

Z tym faktem trzeba natychmiast zestawi inny. Poszlimy

drog katolicyzmu tylko dlatego, e nas tak pchnito, natomiast

cae nasze usposobienie przyrodzone do tego si nie nakaniao,

gdy u Mickiewicza wanie nakaniao si ywioowo. Nad tern

. póniej bdziemy musieli szczegóowo si zastanowi.

Aby jednak zbyt nie przecia wstpu zaoeniami, które

wyda si mog ogólnikami, przystpi wolimy do rozwaa po-

szczególnych, dokadnie zdajc sobie z tego spraw, i nasze stu-

djum bdzie bardzo niewyczerpujce, bardzo szkicowe, raczej sta-

wieniem kwestji, ni jakiemkolwiek jej rozwizaniem.

Zdajemy sobie dokadnie spraw z tego, e ogarniajc tak



6 CZOWIEK CAY -

wielkie horyzonty, musimy mie z natury chwili dziejowej, do

której naleymy, promie spojrzenia zbyt krótki. Jest on jednak,

jak mniemamy, o odrobin duszy od dotychczasowych. Ale y-
wimy nadziej, e po nas przyjd inni i prac nasz poprawi.

/. Czowiek cay.

Niejednokrotnie czytalimy, e Mickiewicz jest jak z jednej

bryy ulany, e jest czowiek cay. Bywa to raczej aforyzm, ni
twierdzenie uzasadnione. A nawet aforyzm ten o kilka zda da-

lej doznawa zaprzeczenia, gdy tego caego czowieka nagle ro-

biono wspóczesnym filozofem, postpowcem, ludowcem, socja-

list. Cay czowiek zmienia si w ten sposób w posta tak zo-

on, e niemal sztukowan.

Suszno ma William James, jeeli owego caego czowieka

szuka w jego najistotniejszych pogldach, regulujcych jego

czyny.

Odrónijmy pokost wierzchni od samej rzeczy, tkwic w czo-

wieku filozofj od przypadkowej cytaty. Mickiewicz móg by
nieraz tak si odezwa, i czuo si Kanta, albo Schopenhauera,

albo choby wspóczesnego przyrodnika. Wiemy przecie, e ró-

ne wspóczesne twierdzenia naukowe, licznemi poparte ekspe-

rymentami, istniay nieraz przed tysicami lat jako lune mnie-

mania. Ale takie lune mniemanie stoi czsto obok caego sze-

regu innych lunych mniema, które póniej oka si wzajemnie

wykluczajcemi. Tote, badajc filozofj Mickiewicza, trzeba te

tylko zbiera pierwiastki, które si cz w cao organiczn.

Mamy wielu poetów i artystów, którzy inne posiadaj po-

gldy w sztuce a inne w yciu. Manjer cudownoci posuguj
si czsto sztukmistrze, którzy w istocie adnych cudów nie uznaj.

Tomacz si potrzeb pikna. S te malarze, zupeni ateici;

którzy maluj bardzo pikne obrazy religijne dla kocioów. S
poeci, którzy, bdc niedowiarkami, tak umiej si wczu w du-

cha religji, i napisz hymn nabony lub strzelist modlitw. S
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te i uczeni, którzy w swojej specjalnoci s wielcy i sawni,

a poza ni s zupenymi nieokrzesacami.

Ale czowiek cay w nauce tak przejmie si naukowoci,
tak przesiknie jej klimatem, i nietylko cay jego mózg, ale cae
serce, czyli nietylko jego umysowo, ale take caa sfera jego

uczucia zostanie przesycona jednym barwnikiem. Taki cay czo-

wiek w nauce bdzie nim w yciu, natura jego stanie si nau-

kow, zdradzi go kady odruch. Wiemy przecie o pewnym uczo-

nym, który tak ton w chemji, e gdy go skazano na gilotyn,

prosi o zwok tak jedynie dug, aby móg ukoczy swoje ba-

dania. Tej zwoki mu nie dano. By to Lavoisier.

Taki czowiek cay ród artystów jest równie jako typ znany.

Susznie powiedziano, e gdyby go prowadzono na szafot, jesz-

cze miaby czas przypatrywa si uwanie budowie rkojeci mie-

cza, który mu niebawem zetnie gow z karku. Artyci towarzy-

szyli wojskom w czasie bitew. Tak w wojnie japoskiej zgin
malarz Wereszczagin.

Czowiek cay jest zawsze charakterem niezwykym. Wiemy
ze róda pewnego, e gdy po wieloletniem wizieniu Giorda-

nowi Bruno przeczytano wyrok, skazujcy go na straszn mier
ogniow, zerwa si z kolan i zawoa: „Z wikszym strachem

czytacie mi ten wyrok, ni ja go sucham!"

Otó miemy twierdzi, e w Mickiewiczu ów cay czowiek

objawi si w poezji, gównie w Dziadach. Mog badacze sty-

lów i architektoniki spiera si, e dzieo to nie stanowi caoci

konstrukcyjnie, ale bezwarunkowo stanowi cao filozoficzn,

zamknit w sobie i wykazaln. Wszystkie szczegóy, uchodzce

rzekomo za objawy zabobonu, wi si w cao takiego na wiat

pogldu, który stanowczo zasuguje na miano fiiozofji, gdy by
istotnie przez tysicolecia filozofj. A poniewa Mickiewicz naj-

bardziej by sob, kiedy tworzy, przeto najlepszy materja do

poznania fiiozofji tego caego czowieka daj Dziady. Zastana-

wiajc si nad Dziadami, wemiemy je w wydaniu paryskiem

z I 844 roku, majcem wiksz warto, ni jakikolwiek rkopis.
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W epoce druków i korekt autorskich otrzymuje dawn warto
rkopisu ostatnie za ycia pod kierunkiem autora dokonane wy-

danie. Mona prostowa takie bdy, jak „XI" zamiast „IX",

ale dodawanie jakichkolwiek czci, choby dawniej przez autora

wspomnianych, lecz ostatecznie przez niego osobicie nie do-
czonych, jest niemetodyczne. Mona to drukowa, ale osobno.

2. Natchnienie.

Z chwil, gdy takie miejsce wyznaczamy twórczoci Mic-

kiewicza, nie moemy obej do okóka zagadnienia natchnienia.

Rozumie si, e nie wygosimy o natchnieniu sowa ostatniego

i e to tylko powiemy, co nam dzi o niem mówi nauka. A to na-

razie nietylko nam wystarcza, ale daje wane orjentacje do dal-

szych poszukiwa.

Natchnienie, mówi nam nauka, jest prac mózgu po za wia-
domoci. Poprzedzaj jednak j dugie wysiki celowe. Gdy
rzecz dojrzaa, wkracza w sfer wiadomoci, i teraz nastpuje

znowu celowe tych rezultatów porzdkowanie.

Tak rzecz okrela H. Poincare w swej „Nauce i metodzie".

Rozumie si, e praca sfery pozawiadomej bdzie inna u mate-

matyka, przyrodnika, poety, malarza, dewota, wolnego myliciela.

Mówiono te z wielk doz susznoci, e wiadome przeycia

ukadaj si póniej w pozawiadome instynkty. Nie znamy, nie-

stety, nawet w przyblieniu caej mechaniki czy fizyki naszego my-

lenia i grymy si tylko w domysach. To jednak jest dla nas ja-

sne, e wiadomo i podwiadomo nie mog ze sob zbyt ró-

ni si jakociowo, to znaczy, e s ze sob pokrewne. Jako
wiadomoci decyduje o jakoci podwiadomoci i odwrotnie.

Otó ta zasada jednoci Mickiewicza i jego natchnienia wy-

stpi w caej sile, gdy rozpatrzymy jego Dziady. Jeeli napisa-

nie ich poprzedzaa duga praca wiadoma i celowa, to potem

w stosunku do owej pracy Dziady powstay jak odruch. Sam
Mickiewicz donosi nam, jak przedtem ama si w sobie, jak roz-

myla, jak nagle w kociele podczas modlitwy rozbia si nad
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jego gow „bania poezji". Znamienne, e w kociele ze wzgldu
na ducha arcydziea. Rozczytujc si dzi w Dziadach, widzimy,

jak Mickiewicz umia potem rzecz natchnion uporzdkowa i do-

prowadzi do artyzmu.

A wic zasada wyej wygoszona w caoci stosowa si b-
dzie do Dziadów i Mickiewicza, o ile wykaemy, e Dziady za-

wieraj skoczony systemat filozoficzny. Czytelnicy bd natu-

ralnie od nas dali, abymy wykazali, e ten systemat by isto-

tnie mickiewiczowskim systematem. Tego jednak w obliczu obe-

cnie znanych nam róde wykaza nie bdziemy mogli; ale wy-
kaemy co innego. Wykaemy mianowicie, e systemat filozofi"

czny Dziadów jest bardzo staroytny, bardzo rozpowszechniony,

e ma za sob powag tysicoleci i e zosta przez Mickiewicza

genjalnie wyraony w Dziadach. I std pójdzie dopiero wniosek,

ze ten szczery nawskró, ten nawskró cay czowiek wyznawa
taki wanie systemat filozoficzny.

Uboczny, ale wany dowód, e istotnie Mickiewicz taki sy-

stemat za swój uwaa, znajdujemy w towianizmie, który wanie
cile si na nim opiera. A nastpnie znajdujemy go w katoli-

cyzmie, ale nie tym popularnym katolicyzmie, o którym niby to

wszyscy wszystko wiedz, lecz waciwie nic a nic nie wiedz,

gdy katolicy tern si odznaczaj, i wasnej nie znaj religji, bo

wystarcza, gdy zna j ksidz i za nich wie, ale w tym katolicy-

zmie, który ma swoj wspania literatur Ojców Kocioa i mi-

styków.

Naturalnie katolicyzm nie jest take abula rasa, ale wyrós
na ogólnym pniu religji wiata. To stanowi jego si. Im wicej

jednak odnajdywa bdziemy cech pokrewnych, tem rzecz zyska

na wadze, albowiem sia poezji ronie w miar iloci moliwych

rezonansów.

3. Filozofja nasza.

Zaledwie pó wieku istniejcy ewolucjonizm cakowicie nas

przeistoczy, e nietylko jestemy inni, ni nasi poprzednicy, ale
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ju bez studjów nie moemy si w ich myleniu zorjentowa. Do-
kona si tak niesychany przeom, e równego w dziejach niema.

My wszyscy jestemy dzi ewolucjonistami i rónimy si mi-
dzy sob tylko stopniami uzasadnie. Wierzymy, e wiat yje
na podstawie niezomnych praw. Moemy wprawdzie zgodzi si
na to, e w wielkich oddaleniach prawa zaczynaj ulega odchy-

leniom, ale w sferze naszych codziennych dowiadcze postrze-

gamy je i bez nich nie umielibymy ju myle. Wierzymy, e
wszystko, co na ziemi istnieje, jest wynikiem tego, co nazwiemy

rozwojem lub przerództwem. Nie uznajemy adnej przypadkowo-

ci, a przypadkowi zostawilimy miejsce tylko w mowie poto-

cznej. wiat powsta. A waciwie ród wszechwiata wci je-

dne wiaty powstaj a drugie gin. Przyjmujemy nieskoczono
wszechwiata i czasu. Nawet ci, którzy wierz w akt stworze-

nia, ju niekiedy mówi, e Bóg stworzy tylko prawa, wedle

których wiat si dalej tworzy.

Lecz có to znaczy— my? Czy jaka grupka postpowców
lub wolnych mylicieli? Bynajmniej. Przypatrzmy si naszym se-

natom akademickim, przypatrzmy si kademu konserwatycie,

który skoczy szkoy i uniwersytet. Konserwatyci mog nawet

w swych enuncjacjach do ludu mówi jzykiem wiatopogldu

starowieckiego, lecz gdy rozmawiaj z nami, s ewolucjonistami.

Kopernikanizm i darwinizm stay si kategorjami naszego myle-
nia. Sam jezuita Wassmann jest ewolucjonist. Wszystkie nauki

s oparte na idei ewolucyjnej.

Dla kadego czowieka o redniem wyksztaceniu idea ewo-

lucjonizmu jest tak prosta i tak naturalna, e ju nie moe wy-

obrazi sobie innego sposobu mylenia, i poczyna w umysy lu-

dzi dawniejszych wkada anachronistycznie taki sposób myle-

nia. Zyskujc dziki naukom przyrodniczym bardzo wiele pod

wzgldem filozoficznym, jako publiczno zatracilimy jednak ni
pamici historycznej. Jeh mamy jakiego drogiego ma w prze-

szoci, choby w rodzaju Mickiewicza, chcemy go przerobi na

ewolucjonist.
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A to pooenie nasze jest tern dziwniejsze i trudniejsze, e
ewolucjonizm sta si dopiero kategorj naszego mylenia, ale nie

zdy jeszcze opanowa sfery naszego uczucia. Poezji i sztuki

nie ogarn, na obyczaje nasze nie wywar jeszcze znaczniejszego

wpywu, Zycie nasze posiada jeszcze mnóstwo form z epoki mi-

nionej i nieprdko si ich pozbdzie. Cae prawodawstwo otacza

opiek stare te formy. Zreszt wszdzie prawie jestemy wiad-
kami walki o wpyw przyrodnika z teologiem. W tem znaczeniu

nie jestemy jeszcze caymi ludmi, ale pierwsz prób i moe
niezbyt szczliw nowej formacji ludzkiej, pierwszemi genera-

cjami ewolucjonistów, typami przejciowemi, poredniemi pomi-
dzy wczoraj a jutrem.

Jeeli chodzi nawet o nasz systemat filozoficzny, to mowy
o tem niema, aby on by jako tako skoczony. Robiono próby,

powstaa np. szkoa pozytywistyczna, ale musiaa zej z pola

wobec wyników nowszych bada. Jednakowo to, co ju zdo-

bylimy, wedle mniemania naszego wystarcza nam, abyy i pra-

cowa. A nawet pracujemy spokojnie, gdy wiemy, e jutro roz-

wie to, co jest dzi dla nas wtpliwe. Przytem praca jest tak

ogromna, e gdy dawniej narzekano na ubóstwo wiedzy ludzkiej,

dzi narzekamy na niemono objcia wszystkich jej wyników.

Faust nie mógby dzi istnie zeswemi wtpliwociami, gdy
odpowiedzianoby mu: „jed posucha tego a tego profesora!"

To nie znaczy, abymy dzi wiedzieli zbyt wiele in plus, ale ogrom-

nie duo wiemy in minus, to znaczy, e nasze „nie wiem" jest na-

ukowo uzasadnione, czego w epoce Fausta nie byo. Faustowi

zdawao si, i dlatego nie wie tego a tego, e wiat jest niepo-

znawalny, gdy my dzi czsto w niedorozwoju psj^hiki naszej wi-

dzimy ródo niewiadomoci. W miar rozwoju naszego mózgu ro-

sn bdzie nasze poznanie.

Ta ewolucja poznania naszego jest czem zupenie przodkom

naszym nieznanem.

A teraz pamitajmy o tem, e caa ta nasza wiedza stanowi

na nas bardzo cieniutk i now warstewk, która zwolna tylko
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przerabia lece pod ni warstwy dawniejsze, rdzenia naszego je-

stestwa nie sigajc. A przeto taka nowizna wielkich rezonansów

uczuciowych w nas budzi nie moe. Wic dla sztuki zrobia ona

jeszcze zbyt mao. To si wanie okazuje wyranie w skargach

rozmaitych uczuciowców : dalicie dla rozumu, ale co ma z tego

serce

!

Lecz epoka poprzednia miaa tysicolecia do dyspozycji.

Opanowaa nietylko myl, ale uczucie, wszystkie formy ycia,

sztuk, architektur, wyrazia si nawet w muzyce. Po przeczy-

taniu jakiego filozofa chrzecijaskiego szo si do wspaniaego

kocioa gotyckiego, patrzyo na arcydziea sztuki chrzecijaskiej,

na barwne witrae, suchao gromów organowych i jego pie niby

tajemniczej harmonji sfer. A w dole lud by przejty temi samemi

ideami i uczuciami. „Spoeczno chrzecijaska" nie bya czczem

wyraeniem. Ona istniaa rzeczywicie i porozumiewaa si gr
dzwonów, miaa chwile wspólnych ekstaz, wspólnych modlitw

w godzinach kanonicznych, wspólnych form yciowych, obrz-

dów poetycznych.

Jeeli si to wszystko uwzgldni, to raczej podziwia trzeba

nowoytno, i tak prdko zdoaa przeobrazi si i stworzy

bd co bd typ cakiem odmienny. Przysza jej z pomoc ge-

njalna technika. Cudowno redniowiecza umiaa zastpi tele-

grafj, telefonj, kolejami, elektrycznemi potokami wiate, kine-

matografj, maszynami do liczenia, do pisania. Filozofja nowoytna
pracowaa uczciwie i poczciwie, darmo chleba nie jada, odziaa

ludzko, po czci nakarmia a przynajmniej lepiej odywia,
zdemokratyzowaa i wyzwolia z okropnych chorób. Wobec tych

darów serce tak odetchno, i nie budz echa skargi „có da-

a dla serca". Wreszcie wiara w przyszo szczliw tak uro-

sa, e niema poprostu idei tak miaej, która wydawaaby si

zbyt mia.
A teraz spojrzyjmy na niedawne wczoraj, które ley prze-

cie przed nami zapisane szczegóowo, i nie potrzeba si bawi
w domylniki.
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4. filozofia dawna.

Wzniemy si nad mniemania szkó i szkóek, ponad twier-

dzenia indywidualne, ponad „systematy" poszczególnych filozo-

fów, przypatrzmy si filozofji ludzkoci, wiarom wspólnym, któ-

rym ulegali wszyscy, wielcy i mali, a nie jakie genjalne wyjtki
filozoficzne, nowatorowie, prekursorowie, czasem na stosach pa-

leni, czciej wypdzani, pracujcy zawsze bodaj skrycie.

Przedewszystkiem zaznaczy musimy, e filozofja owa by-

waa tak wadna, i pokrywaa si cakowicie z etyk. Kto my-
la inaczej, ten uchodzi za czowieka zego.

Podstaw filozofji daw.aej bya idea Boga. On jest stwórc
nieh^Aji&m\r-&fi^ rzdzi wiatem, i nic si nie dzieje^ bez jego

woli. Kada rzecz, która istnieje, jest tej woli poszczególnym

alctem. Tote dla historyków tego dugiego okresu istnie moga
tylko jedna historjozofja: idea opatrznociowa w dziejach. Ide
t wyznaj zarówno autorowie Biblji, jak nasi Szujscy.

wiat powsta odrazu takim, jakim go dzi widzimy, wszyst-

kie gatunki rolin i zwierzt, a stworzenia koron jest czowiek.

Caa doczesno jest iskr tylko, która niebawem zganie.

Jest duch, pierwiastek boski, i jest materja bezduszna, pod-

lega tamtemu pierwiastkowi. Duch moe dziki pracy czowie-

ka i dziki wspódziaaniu aski boej doj do takiej potgi, i
zapanuje zupenie nad materj.

Dla Boga nic nie jest niemoliwe. On stworzy ad tego

wiata, on go moe cudem odmieni.

Drog natchnienia lepiej i prdzej poznamy Boga i jego two-

ry, ni drog mozolnych bada. Wszystkie nauki razem wzite

nie s warte wiary arliwej jednego czowieka.

Gdy ródem wszechwiedzy i wszechpotgi jest Bóg, wi-
cej znaczy modlitwa, ni badanie.

Celem caego naszego ycia jest zbawienie wieczne. Cae
dzieje wiata s bezsilnem szamotaniem si za z wol bo nie-

ugit.
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To jest szkielet filozofji dawnej. Za ciao, które ten szkie-

let pokrywa, moe by bardzo rozmaite, ale zawsze bdzie ci-

le dostosowane do gównych zaoe.
Ciao to rozdzieli si na chrystjanizm, mozaim, muzumanizm,

stwarzajc odrbne teologje jednej i tej samej filozofji.

Powstan róne teorje zbawienia, ale zawsze bdzie cho-

dzio o zbawienie.

A poniewa trzy powysze kierunki musiay by nastpstwa-

.mi poprzednich, przeto istnie w nich bd pierwiastki dawniej-

sze, przefilozofowane tylko na nowych krosnach.

Wic wejdzie animizm. I jeeli my dzi widzimy wiat zo-

ony z mnóstwa pierwiastków materjalnych, ludzie owej wiel-

kiej epoki widzieli go zoonym z mnóstwa pierwiastków du-

chowych.

Legjony posuszne Bogu bd si zmagay z legjonami po-

susznemi szatanowi. Szatan rodzi si z momentu buntu anioów.

5. Wiedza a genjusz.

Jeeli pomidzy filozofj dawn a now zieje przepa, to

nad jej krawdziami z jednej i drugiej strony widzimy olbrzy-

mów myli, którzy zawsze bodaj mistrzami bd ludzkoci bez

.wzgldu na wiedz, która bya dla nich dostpna.

Wiedza nie decyduje o mdroci. Platon nie posiada wie-

dzy wspóczesnego doktoranda, a przecie z tego powodu do-

ktorand wspóczesny nie bdzie si wynosi nad Platona.

wity Augustyn nie posiada w swym umyle tych zdoby-

czy wiedzowych, co Kant. Ale genjuszem i talentem przerós go

wielokrotnie. Gdybymy dokadnie zbadali odskok mylowy
witego Augustyna i Kanta od poziomów epok, w których za-

. czynali pracowa, niezawodnie odskok witego Augustyna byby
wikszy, ni odskok Kanta.

Zapas wiedzy do przetrawienia przez umys jest dzi tak

wielki, e trawienie to odbywa si nieraz bardzo wadliwie, i z te-

go powodu suma wiedzy rzadko równa si sumie mdroci.
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Natomiast zapas wiedzy dawniej by tak szczupy, e m-
drzec mia mono przemylenia dokadnego wszystkich zdoby-

czy, i przeto suma jego mdroci przerastaa czsto wielokrotnie

sum jego wiedzy. To dawao owej mdroci gbi i powab.

6. Neomisycyzm.

Ale ta przepa, która dzieli filozofj dawn od nowej, prze-

staje by tak bezdenn. I jeeli, jak to wykazano, Mickiewicz

po krótkim okresie modzieczym wolterjanizmu nagle niemal

przeszed do mistycyzmu, musiay by do tego wystarczajce

powody.

Niejeden z nas by gboko przekonany, i umys jego znaj-

duje si daleko po za granicami wszelkiego mistycyzmu, gdy na-

gle znalazszy, i nauka wspóczesna przyjmuje jako co zupe-

nie realnego czynnik niewiadomy, postrzeg siebie w samym rod-

ku tego mistycyzmu.

W jajeczku pawicy, mówili giiostycy, kryje si owe 365

barw, któremi potem zabynie na swem upierzeniu. Liczba 365

bya symbolem roku. I oto w katakumbach rzymskich znajduje-

my wizerunek pawia jako symbol Zbawiciela.

Ziemia bya gorejcym globem, mówi neomistycy, gasa,

pokrya si skorup tward, morzami, wyrastay lasy, zwierzta,

narody, ród nich genjalni myliciele i poeci, którzy wypiewali

Ujad i Odyssej, Fausta i Dziady. Czy przeto w owem po-

ncem jajku globu naszego nie kryy si ju w nieznanych nam

formach zalki tych genjalnych wytworów umysowoci?

Z prochu powstae, czecze — mówi stara filozofja —
i w proch si obrócisz, ale kiedy znowu z tych prochów wsta-

niesz.

Z gorejcego globu powstae, wiecie naszej cywilizacji

—

mówi neomistycy— i to wszystko kiedy znowu si obróci w py
kosmiczny; ale czy w tym pyle kosmicznym nie bd si kryy

zalki i podstawy funkcji tego wszystkiego, co dalej by ma?
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I oto przez przepa, dzielc dwie filozofje, myliciele dwóch
odrbnych wiatów zaczynaj popatrywa ku sobie i rozumie si
wzajemnie.

7. Empirja.

Jake niedawne te czasy, kiedy nauka oficjalna nie uznawaa
hypnotyzmu. A tymczasem Brugsch-Bej dowiód na podstawie

róde egipskich, e ju w staroytnoci-znano hypnotyzm i po-

sugiwano si nim w praktykach.

Jake wiee s nasze zdobycze z dziedziny metapsychiki i po-

strzeenie rozszczepiania si osobowoci. A tymczasem ju od
czasów pradawnych znano „legjony" duchów w jednym czo-
wieku.

Jake odwczorajsze dopiero s badania dowiadczalne przy

pomocy kliszy fotograficznej nad zjawiskami medjumistycznemi,

gdy wykazano, e z cia medjów wyania si plastyczna telepla-

sma, z której ksztatuj si rozmaite postaci i która usuwa nie-

pojt dla nas acio in distans, aczkolwiek cienie powszechne

jest przecie jedn z form dziaania na odlego. Jeeli kilku-

dziesiciu znakomitych uczonych dzisiejszej Europy przyznaje

realno tych zjawisk, ukazuje nam fotografje niewtpliwej auten-

tycznoci i skada wyniki swych bada eksperymentalnych w dzie-

ach powanych, jake innem okiem patrze musimy na sceny

w kaplicy pod przewodnictwem gularza, na widma i upiory, na

ganiecie wiec i zatrzymywanie si zegarów?

Klisze fotograficzne utrwalaj obok pewnych osób widmowe
postaci, przedtem dla oka niedostrzegalne. Osoby owe rozpoznaj

w tych postaciach widmowych swoich zmarych krewnych. I oto

postrzegamy, e teorja „powrotników", przez badaczów zabo-

bonów zbudowana racjonalistycznie, a która gosi, e wiara w zja-

wianie si umarych jest wynikiem bdnego rozumowania, za-

czyna si chwia, albowiem wiara ta moga opiera si na em-
pirji. Trudno przypuci, aby nowoczesny fizykalizm móg by
tu sdzi kompetentnym, skoro taki specjalista, jak Ludwik Gum-
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plowicz, zdoa mu wytkn, i nie zauway nawet odrbnoci
zjawisk ycia spoecznego.

Zaczynamy tedy mniej lekcewaco patrze na przedstawi-

cieli dawnej filozofji a nawet przyznawa im, e pod jednym
wzgldem nas przewyszaj. Oto sigali dalej, ni „szkieko

i oko". Oto „kadego cudu" nie chcieli zaraz tomaczy. Oto
przerastali nas prostot i pokor, nas, ewolucjonistów, nie ma-
jcych czasu na przemylenie ogromu zdobytych faktów i dlatego

moe popadajcych tak atwo w rozdranienie, gdy nam kto
podsuwa jeszcze wicej i to takich, z któremi ju absolutnie nie

wiemy, co robi.

8. Sprowadzanie do podstaw.

Jeeli dzi chepimy si, e potrafimy sprowadzi wszystkie

stany materji do stanów energji, to badajc wysiki mylowe
mdrców dawnych epok, zdumiewa si musimy nad wprost ana-

logicznemi ich wysikami.

Zrazu wierzono, e ciaa niebieskie s bóstwami. Nastp-
nie uznano, e boski pierwiastek zawiera tylko wiato od nich

idca. Potem powiedziano sobie, e pierwiastkiem boskim nie

jest wiato, ale to co, co ow wiato wytwarza. Lecz w ta-

kim razie owa sia boska jest ródem wiatoci wszystkich cia

wieccych. Jeeli tak jest, to niezawodnie owa sia boska sta-

nowi istot wszystkich zjawisk. A jako dzi powiedzielimy, e
istnieje tylko drganie eteru, które w takiej a takiej liczbie dziaa

na nasz dotyk, w innej na nasze ucho a jeszcze w innej na na-

sze oko, tak wity Augustyn w Traktacie o ewangelji Jana

(XIII, 5) powiada: Gdy to, co jest postrzegalne, wemiesz pod

rozwag, to Bóg nie bdzie ani chlebem, ani wod, ani wiatem,
ani sukni, ani domem; s to bowiem rzeczy widzialne i poszcze-

gólne, a to, co jest chlebem, nie jest wod, i to, co jest sukni,

nie jest domem; za Bóg jest dla ciebie wszystkiem; gdy akniesz,

jest chlebem, gdy pragniesz, staje si wod, gdy grysz si w cie-

Dawno a Mickiewicz 2
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mnoci, jest ci wiatem, gdy nagi, daje ci siebie jako szat nie-

miertelnoci, on bowiem jest „ródem ycia" (XXXIV, 5).

Jeeli sprowadzamy wszystkie przejawy do dziaania praw

wieczystych, istniejcych w wszechwiecie, to staroytna filozofja

czynia co podobnego, znajdujc tylko to ródo praw w gwia-

zdach, a jeeli na podstawie znajomoci praw natury obliczamy

niekiedy zjawiska przysze a nawet czekajce Europ ustosunko-

wanie si przysze mórz i ldów, to ludzie staroytni wyczyty-

wali z gwiazd drogi przyszych wypadków. W deniu niema ró-

nicy, a to filozoficznie jest tak wanie ciekawe.

Ze „wiara góry przenosi", uderza nas jako prawda, gdy wi-

dzimy dziea entuzjazmu i niko wobec nich przewidywa ra-

cjonalistycznych. Skoro wic sprowadzano wszystko do wysiku

wiary, czy tak wielka zachodzi rónica, gdy dzi sprowadzamy

to wszystko do zasobów energji?

Wola jest jako nabój woony w burzce dziao. Kilka ato-

mów rozoonych powoduje niesychane wyadowanie si energji.

Obserwujc zjawiska telekinetyczne, stawiamy sobie pytanie, czy

akt woli nie jest podobnym rozkadem atomów cerebralnych?

9. Siady /^osmogonji staroytnej.

Aby jednak nie wykada ogromu materjau dla niego sa-

mego, bdziemy si odtd trzymali przy wykadzie drogi, wy-

tknitej przez Dziady.

Jest wielce wtpliwe, czy w Wilnie za czasów Mickiewicza

znany by powszechnie system kopernikaski. Jeeli go nawet

wykadano na uniwersytecie, wchodzi do gów modziey me-

chanicznie. Kopernik imponowa Mickiewiczowi jako genjalny

myliciel, ale oka jego nie przerobi i duszy nie przerobi. Po-

tne zmysy Mickiewicza potniej w nim dziaay, ni teorje

astronomiczne.

To bya nowostka, która gbiej do duszy nie wtargna. Gdy
przyszo natchnienie, to znaczy, gdy nagromadzony w Mickiewi-



FILOZOFJA MICKIEWICZA 19

czu materja tysicoleci zosta uczuciowo poruszony, nowostka ta

uleciaa jak dla astronoma wonny, ale dla poety czczy dym teorji.

Bo jeeli przez jak godzin dziaa na Mickiewicza ten lub

ów profesor, o ile silniej i systematyczniej dziaay na niego tra-

dycje, otoczenie, koció, mistycyzm ludowy i ksztacony, sta-

roytne obyczaje, tajemniczo poetyczna cmentarzysk.

Mickiewicz wada genjalnie caym materjaem postrzee-
niowym tysicoleci. W dole ziemia a nad ni kopua bkitna.
Tote ptak moe by „do nieba przybity za skrzydo".

Wedle Hioba wiato i ciemno istniej odrbnie i nie-

znane s ich siedziby, albowiem wedle poj pierwotnych soce
nie uchodzio za ródo wiata. I oto IVIickiewicz jak Hiob pol-

ski mówi: „Nocy cicha, gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, skd
przychodzisz". Na wschodzie muezzinowie obwieszczaj zachód

soca i rozlega si nawet dzi jeszcze w takiej chwili strza ar-

matni. „Zaszo soce, woaj astronomy z wiey; ale dlaczego

zaszo, nikt nie odpowiada". Tak Hiob zapytywa: „Ukazae
zorzy miejsce jej?"

Lecz syn ojczyzny nieszczliwej, który widywa zmiany wart,

stare porównanie zabarwi nowemi dowiadczeniami: „Zmienia si
blask i ciemno jako stra pukowa". Wodzów tych stray ziem-

skich znamy, ale gdzie s wodzowie blasku i ciemnoci?

Ciemno staa si symbolem za. Jan Zotousty pisze w IX
Homilji o 1 Licie do Tesaloczyków: „Przez ciemno apo-

sto rozumie tu brudny i nieczysty sposób ycia. Albowiem bru-

dni i nieczyci ludzie speniaj swe zbrodnie noc, okrywajc si
w mrok, przez nikogo niewidziani. Czy cudzoóca nie czeka wie-

czoru a zodziej nocy?" A dalej mówi o dzieciach dnia i dzie-

ciach nocy, woajc: „My nie jestemy dziemi nocy i ciemno-

ci". W XXII Homilji o Licie do Efezów powiada, e djabe

jest ksiciem ciemnoci moralnych. W VIII Homilji o Licie

do Rzymian powiada, e szatan nie staje do walki oko w oko,

lecz napada podstpnie. Bóg ograniczy jednak jego wadz, któ-

ra inaczej byaby niezmoona. Tote w Dziadach chór duchów
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nocnych piewa: „W dzie Bóg nam dokucza, lecz w nocy we-

sele, w noc pón próniaki si tucz, i w nocy swobodniej pie-

waj minstrele, szatany piosenek ich ucz. Kto rann myl wit
przyniesie z kocioa, kto rozmów poczciwych smak czuje, noc-

pjawka wycignie pobon myl z czoa, noc -w w ustach

smaki zatruje". „Czuwajmy i bdmy trzewi", woa Jan Zoto-

usty wraz z apostoem w wyej wymienionej Homilji IX-ej. „Kto

pi, pi noc, a kto jest pijany, jest w nocy pijany". Efrem Sy-

ryjski w swych pieniach o Chrystusie i jego nieprzyjacioach (1,6)

te sowa wkada w usta szatana: „Tego, który w stanie czuwa-

nia utrzymuje si w czystoci, splcz przez sny". Tote chór

duchów nocnych piewa w Dziadach: „piewajmy nad sennym

my nocy synowie, usumy, a bdzie nam sug, wpadnijmy mu

w serce, biegajmy po gowie, nasz bdzie — ach, gdyby spa

dugo!"

Twórcze „sta si, wiato", oddzielenie wiatoci od cie-

mnoci, wic kosmogonja wiata, zrodzia w nastpstwie poj-

cie, e wraz z wiatoci rodzi si dobro, z ciemnoci zo. Le-

gje wietlistego archanioa walcz w Apokalipsie Jana z szata-

nem i jego anioami. Jeeli na dole ma si rozegra walka dobra

i za, musi równoczenie rozegra si w górze midzy ideami.

I maa to ju bdzie rónica, czy bdziemy mieli do czynie-

nia z ideami Platona, czy te z gwiazdami astrologów, które de-

cyduj o losach ludzkich, czy wreszcie z obarczeniem dodatniem

lub ujemnem jednostek i narodów przez dziedzictwo historyczne

wszelakich rodzajów, póki nie wystpi genjusz, który „z pastu-

szego kija robi bero wiatu". Tote w Apokalipsie nastaje

czas, kiedy Chrystus zrobi porzdek ród konstelacji, czyli idei,

czyli praw zasadniczych. „I nocy wicej nie bdzie, a nie

trzeba im bdzie wiecy, ani wiatoci soca: bo je Pan

Bóg owieca bdzie" (XXII, 5). Ale tymczasem zmagaj si

jeszcze anioowie dobrzy ze zymi. Tote nad picym wi-
niem w Dziadach duchy z lewej strony woaj: „Podwójmy na-

pa", a z prawej: „my podwójmy strae". Za Anio -Stró
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mówi: „Niedobre, nieczue dzieci... nieraz ja na prob matki

i za pozwoleniem boem zstpowaem do twej chatki, cichy,

w cichej nocy cieniu: zstpowaem na promieniu i stawaem nad

twem oem. Gdy ci noc ukoysaa, ja nad marzeniem namit-

nem staem jak Hlija biaa schylona nad ródem mtnem".
Mickiewicz ali si: „Mówi, e senne uczucie rozkoszy i ka-

ni jest tylko gr wyobrani; gupi..." Otó ci, którzy z jednej

strony chwalebnie wyraali si o religijnoci Mickiewicza a zcVu-

giej strony pobaliwem milczeniem chcieli pokry „zabobonne"

jego wierzenia w sny, nie umieli poczy skutku z przyczyn: reli-

gijny czowiek uwaa wiar w sny za czstk swej filozofji chrze-

cijaskiej. Susznie powiada Alfred Lehmann, e „przesd" tam

si dopiero ujawnia, gdzie „sd" ju istnieje. Tymczasem w okre-

sie dziaalnoci Mickiewicza studja naukowe nad snami jeszcze

nie istniay, dziaalno uczonych psychologów przypada na cza-

sy póniejsze, a gdyby nawet kto nam wykaza, e ju wtedy

istniay bardzo dobre prace w tym kierunku, to moemy powie-

dzie, e w sferze, w której y i dziaa Mickiewicz, byy one

zupenie nieznane. Wic to, co Mickiewicz mówi o snach, byo
starym sdem a nie przesdem. Uwaajc za przesd jego wiar

w sny, musielibymy równie za przesd uzna cay jego katoli-

cyzm. Dzi i to tylko w sferze naszej uniwersyteckiej i gimnazjal-

nej inteligencji wiara w sny uchodzi za przesd, ale te i w kon-

sekwencji sfera ta uwaa cay wiatopogld religijny za prze-

sd, natomiast nie moe go uwaa za przesd tam, gdzie to jest

jeszcze lilozofj.
'

'Ale~]u~badacze metapsychicznych zjawisk znacznie zmody-

fikowali swój pogld dawniejszy na sny, a badanie biblijne pro-

wadzi nas do wniosku niewtpliwego, i taki dwusen Faraona

wcale nie zasuy na lekcewace traktowanie przez liberali-

stycznych biblistów*).

*) p. A. Niemojewski, Sen Faraona a obie konstelacje siedmiu woów,
str. 19, przypisek.
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Teorja Kanta - Laplace'a o powstaniu wiata znana by mo-

ga Mickiewiczowi. Ale teorje tego rodzaju nie mogy nic wi-
cej zrobi, tylko go zadziwi. Kosmogonja staroytna, oparta

na bezporednich wraeniach zmysowych, zbyt splota si z y-
ciem Mickiewicza, zbyt silnie wtargna we wszystkie zaktki

jego duszy, zbyt wielk i wielostronn stworzya filozofj, aby

Mickiewicz móg by dla nowych koncepcyj zrzec si podstaw

swego ycia duchowego.

Czowiek, który wierzy w teorj drga eteru, który ze sta-

nowiska wspóczesnego fizyka patrzy na wiato i ciemno, któ-

ry zupenie oddzieli etyk od fizyki i kosmografji, który zreszt

patrzy na etyk ze stanowiska ewolucyjnego, ten nigdy nie na-

pisaby powyszych ustpów Dziadów. Ale w chwili tryumfu-

jcego katolicyzmu i chrystjanizmu take Mickiewicz nie byby
Dziadów napisa. Co zaszo, co napisanie ich musiao wywo-
a. Zaczy z jednej strony wita nowe czasy, z drugiej strony

stare wiary zawodzi. Z jednej strony rodzili si nowoytni ucze-

ni ze swemi „szkiekami", z drugiej strony najwierniejsi syno-

wie wiary postrzegali, e Bóg ich opuszcza. Lecz i tu bya na

podordziu teorja próby boej. Tote Dziady stay si bodaj

ostatni a zarazem najpotniejsz manifestacj staroytnej filo-

zofji, piewem abdzim wielkiej, dogasajcej epoki. Tysicole-

cia miay si raz ostatni tu wypowiedzie, „wieki gucho wtó-

rzy" wieszczowi, aby nastpnie przej do historji, ustpujc
miejsca nowemu wiatu.

W. Teorja próby boej.

Proba Ojczenaszowa „i nie wwód nas na pokuszenie" wy-

pywa z podstaw filozofji chrzecijaskiej. Bóg wystawia czo-

wieka na próby. Tak uczyni z pierwszymi rodzicami, tak z Hio-

bem, tak wedle Mickiewicza z Gustawem i z ca Polsk. Oj-

ciec Kocioa Cyprjan w traktacie „O modlitwie Paskiej"

(roz. 25) pisze: „Szatan nie mógby nic wskóra, gdyby Bóg
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tego przedtem nie dopuci". Bóg dowiadcza Hioba za pomoc
szatana (Hiob I, 12). Próby te s czowiekowi poyteczne,

gdy wychodzi z nich jak zoto z próby ogniowej. Tote w Dzia-

dach anio piewa: „My uprosili Boga, by ci odda w rce
wroga".

Wszelako próba moe by tak cika, i zrodzi zwtpienie.

Wróg moe by tak potnym, i nasun si moe myl, azali

caa wiara w rzdy opatrznociowe nie bya tylko zudzeniem.

Napróno tedy anioowie piewaj: „Pilnujmy tylko, ach, pil-

nujmy myli". Nietrudno byo dostrzec czowiekowi mylcemu,
e skoro Bóg daje wschodzi swemu socu nad dobrymi i zy-
mi, to ostatecznie jednako wyposaa jednych i drugich. Bóg na-

rodowy ustpi miejsca jednemu Bogu powszechnemu. Jeeli on

teraz w miljon ludzi krzyczcych ratunku patrzy tylko, jak w ra-

chunku zagadnienie zawie, jeli duch napróno si szamoce,

a materja gruba bierze nad nim gór, jeeli rzeczywicie ten tylko

czstk potgi boskiej sobie przywaszczy, kto si wry w ksi-

ei^wjnetal, w liczb, w trupie ciao, to, zaiste, znika ostatnia

deska ratunku na wzburzonem morzu dla czowieka wiary, i wi-

dzi tylko przed sob okropn przepa wodn, w któr zapada.

Tak w Biblji prowadzi swe rozrachunki z Bogiem Izrael.

Zdawaoby si tedy, e jeszcze jeden krok, a wieszcz na-

rodowy wyjdzie po za myli swoich czarnoksistwo. Ze stanie

si umysem wspóczesnym, który wspóczesnemi rodkami b-
dzie walczy z wrogiem. Tak, ale czowiek wspóczesny inn

ma filozofj. Mickiewicz, cilej Konrad, móg z tej walki z Bo-

giem, któr toczy w Improwizacji, wyj tylko zamanym, kor-

nym, cichym, klczcym. Targn si na tajemnic najwiksz

swej filozofji. Innej nie zna. Gdy mu ona nie daa odpowiedzi,

pozostao jedno: skrucha i al.

A filozofji nie zmienia si, jak rkawiczek, lub narzdzi tech-

nicznych, wci ulepszanych, bdcych do nabycia w sklepach.

Biada temu, który w czasie wstrznie wulkanicznych zasiada

dopiero do czytania teorji wulkanów, powiada Mickiewicz na
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innem miejscu. On stan do walki w penem swojem uzbroje-

niu jfilozoficznem.

Ta filozofja mówia mu, i jest mocarzem. Wierzy dziki

niej w potg ducha, w cuda wiary, która góry przenosi i od-

wraca rzeki. Wierzy w czstk daru przewidywania, wierzy,

e duchem swoim mona gwiazdom nadawa obroty.

Prorocy rozmawiaH z Bogiem. I Mickiewicz rozmawia.

„Z Tob ja mówi", gosi na innem miejscu. Ale w Improwi-

zacji postrzega jednak, e waciwie on tylko monologuje, albo-

wiem Bóg milczy. Postrzega to wtajemniczeniec mitraistyczny,

gdy bóstwo nazywa „Milczeniem'', „Sige". Wieszcz daremnie

go wzywa, aby si odezwa. Grozi mu, e wstrznie cae obr-

by stworzenia wieci, i on nie jest ojcem wiata, ale ojczymem.

Tak, ojczymem milczcym, lecz nigdy— urojeniem. Taka myl
nie moga bya powsta w gowie Mickiewicza, gdy natych-

miast Improwizacja musiaaby si zmieni z pojedynku czowie-

ka z Bogiem w pojedynek czowieka z samym sob. Tylko w sfe-

rze, w której ju Goethe y, mona byo w usta Fausta wka-
da sowa: któ powie, e on jest, lub któ powie, e go niema!

Dlatego te upadkiem wierzcego czowieka nie bdzie ate-

izm, lecz przypisywanie bóstwu cech ojczyma. Czowiek starej

filozofji nie powie, e rzdy opatrznociowe s urojeniem, tylko

w chwili zwtpienia przypuci, e nie s doskonae, a nawet, e
s ze. Dlatego te w ten sam sposób bdzie patrzy na ateist,

nie znajc jego punktów wyj filozoficznych. Myl si przeto ci,

którzy posdzaj ateistów o odbieranie lub o zdolno odbiera-

nia wiary w Boga ludziom wierzcym. Wierzcemu nikt wiary

odebra nie moe, póki on sam jej nie straci, wybudowawszy sobie

inn filozofj, za poprzedni zwolna sam usuwajc.W tej czyn-

noci przeobraeniowej mona mu najwyej pomóc, ale nie mo-

na jej sztucznie dokona. Najlepszym przykadem tej prawdy

jest Improwizacja Mickiewicza. W chwili buntu Konrad nie traci

wiary w Boga, tylko traci wiar w jego dobro i czuo. Z)'-

gmunta Krasiskiego w Psalmie Mioci okrzyk „Wiecznie stoi
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przywaszczyciel przed wszystkich oczyma, tym, e stoi, ju ku-

siciel, chyba Boga niema" rozlega si na przeomie dwóch epok

i pochodzi z ust wieszcza, który ju si para z filozofami no-

woytnymi.

Na wierze w Boga opiera si jak na granitowym fundamen-

cie cay systemat filozoficzny Mickiewicza. Nareszcie musimy

zgodzi si na to wbrew tym naszym pisarzom, którzy egluj
midzy Scyll ortodoksji a Charybd ewolucjonizmu, którzy po-

wiadaj, e religja jest rzecz prywatn, do której nikt nie ma
prawa si miesza, e w takim razie caa jej filozofja dotychczaso-

wa musiaaby by rzecz prywatn i e spoeczne jej traktowa-

nie w pimiennictwie byoby niewaciwoci. Przeciwnie, Mic-

kiewicz caemi Dziadami udowodni rzecz oczywist jak soce,
ejreHgja jako filozofja jest rzecz publiczn i e publicznie trzeba

o niej mówi. A jeeli Konrad jego upada w pokorze, to nie jest

to ze strony Mickiewicza akt ustpstwa, albo zastosowanie si

do ceremonjau, który kae, aby we wszelkim sporze Bóg za-

wsze zwycia, ale najistotniejsza czstka jego filozofji, w szcze-

gólnoci za teorja próby boej. Szatan jakw wpezn do opusz-

czonego domu, wpezn noc. Musi by te stamtd spdzony.

//. Teorja egzorcyzmu.

Dzi zabawnym wydaje si nam fakt wypdzania djabów

z optanych. Szanujcy si „profesor" nie wierzy w takie „prze-

sdy", ale mimo to chce by prawowiernym katolikiem. Gdyby
tak postpowa nieznajcy aciny prostak, nie dziwilibymy mu
si, ale przecie profesor zna acin, a jjRituale sacramentorum"

skada si w znacznej czci z obrzdowego wypdzania zego

ducha. Zreszt nawet w polskiej czci rytuau chrztu zawiera

si akt wyzwolin z pod mocy szatana. Obarczony grzechem pier-

worodnym czowiek, który wskutek tego pozostaje pod wadz
szatana, w akcie chrztu zrywa z szatanem i oddaje si pod wa-
dz Boga. Mamy tysiczne przykady, e wedle tej filozofji cho-
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roby s objawem kary boej, a ewangelje mówi nam, e duch

choroby wchodzi w czowieka i e ten duch choroby jest du-

chem zym. Egzorcyzmy babiloskie nie róni si zasadniczo

od egzorcyzmów chrzecijaskich. Pomidzy staroytnoci a no-

woytnoci ta wanie tylko zachodzi rónica poznawcza, e
tamci widzieli w chorobie wchodzcy do ciaa pierwiastek du-

chowy zy, gdy ci widz pierwiastek materjalny zy, wedle tam-

tych wchodzi do ciaa demon, wedle tych lasecznik, wedle tam-

tych demona choroby spdza si wod wicon, wedle tych

pynem antyseptycznym. W rozprawie o Jakóbie Boehmem Mic-

kiewicz stoi wyranie na tym animistycznem stanowisku. Tak
samo na rzecz patrzy Sowacki. S tacy, którzy tamten pogld

nazywaj mistycznym, ten naturalistycznym. Ale mamy powane
wtpliwoci, czy mistycyzm we wszystkich swoich objawach da

si zredukowa do sfery mylowej, a czy nie tkwi bardziej w ner-

wach, czyli w nastroju uczuciowym. Polski prostak wcale nie

jest mistykiem, a jednak wierzy w optanie. Daleko bardziej

przemawia do nas pojmowanie mistycyzmu jako kultu tajemni-

czoci, za jego antytezy jako dnoci do badania. Jeden. typ

czci tylko to, co jest tajemnicze, gdy typ drugi to, co pozna,

i odwrotnie, mistyk dla poznanego nie ma adnego szacunku, za
jego przeciwnik niebardzo czci tajemniczo. Litwa jest krajem

nawskro mistycznym, Polska natomiast wcale; dlatego wanie
Mickiewicz by tak znakomitym katolikiem i filozofem katolic-

kim, gdy w Polsce katolicyzm moe si trzyma tak dugo, do-

póki go nie wyruguje liberalistyczna owiata. Gdy to nastpi,

rozegra si ostateczna walka typów mistycznych z niemistycz-

nemi, przyczem typy mistyczne mog straci grunt pod nogami,

który im daje chrystjanizm. Przepowiednie tego rodzaju s na-

turalnie bardzo niewdziczne. Albowiem ju si narodzi u nas

neomistycyzm filozoficzny, a take chrystjanizm moe si dziki

wietnym umysom niebywale odrodzi. Ale przy dzisiejszej de-

mokratyzacji pojcia prostsze bior gór nad zoonemi. Ma-
terjalizm filozoficzny jest daleko przystpniejszy dla mas akn^-
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cych wiata, ni neomistycyzm. Renanizm by daleko przystp-

niejszy, ni idcy po nim symbolizm, a przeto opanowa umysy,
nie wyczajc umysów wielu duchownych.

Jest rzecz wysoce znamienn, e gdy najwikszy nasz wieszcz

by mistykiem, wieszcz, który jest najbardziej przez naród czczony

i w tylu pomnikach apoteozowany, to naród wzi od niego wszyst-

ko, prócz wanie mistycyzmu. Tomaczy si to tylko tern, i na-

ród polski, oparty gównie na typie mazurskim i maopolskim,

nie mia organu do przyjcia tego daru. Mona u nas byo wy-

pdzi Arjan, mona byo cisn reformacj do granic ostate-

cznych, ale te dlatego tylko, e naród tak realnie mylcy, jak

nasz, nie mogc myle realnie, móg by si mylenia cakiem

wyrzec, lecz wedle filozofji katolickiej myle nie umia. Na grun-

cie mazurskim i maopolskim nie wyrós ani jeden wielki filozof

katolicki, gdy na gruncie biaoruskim, czyli na pniu spolonizo-

wanego biaorusinizmu, wyrós potnie myliciel taki, jak Mic-

kiewicz, i taki, jak Sowacki. Juljusz by tylko antyklerykalist,

i dlatego ultramontanizm go nie uznaje. Mickiewicz by take an-

tyklerykalist, i towiaczykiem w dodatku, ale ultramontanizm

musia go uzna ze wzgldu na jego wpyw. Jest te rzecz cha-

rakterystyczn, e w Dziadach Mickiewicz porwa naród patrjo-

tyzmem, natomiast naród ten filozofji jego religijnej gbiej nie

wzi, gdy jej nie zna, prócz chyba czysto zewntrznie z prak-

tyk religijnych. Wanie narzekanie Mickiewicza na bezmylno
praktyk religijnych Polaków jest bardzo znamienne. Typ mazur-

sko-maopolski móg by je tylko spenia bezmylnie, gdy my-

le filozoficznie po katolicku nie umia. W nas widzi si zdol-

noci do matematyki, nauk przyrodniczych, do realnego trakto-

wania ycia i jego zagadnie. Mickiewicz by cakiem innym

typem, tote mimo genjuszu swego nie móg Polakom zaszczepi

towianizmu, albo mistycyzmu, gdy to byoby przeciwko ich przy-

rodzeniu. Polacy mog wierzy w egzorcyzmy, ale wiara ich b-
dzie tylko wyrazem ich bezmylnoci, gdy u Mickiewicza wiara

w egzorcyzmy bdzie wyrazem jego gbokiego nawet mylenia.
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,czy si ona z caym systemem filozoficznym, z kosmogonj,

etyk, ba, nawet z fizyk staroytn. Czytamy w rozprawie o Ja-

kóbie Boehmem: „Ruch, który z orodka mrocznej Przyrody po-

budzi do dziaania i który mia wyda anioów- cherubinów,

ruch ten wytworzy w zepsutej przyrodzie trucizny i wpywy ja-

dowite, dziaania chybione; siy Przyrody, wybuchajc ruchem

tonu, dwiku, harmonji, stay si byskawicami i grzmotami;

i tak nastpnie wszystkie wpywy Przyrody boskiej, twórczyni

indywidualnoci rajskich, byy nadal skazane na oywienie istot,

które nazywamy szkodliwemi, zabójczemi, a wreszcie djabem,

synem szatana". Gustaw woa z emfaz w. Dziadach: „Wic
adnych niema duchów? (zironj) wiat ten jest bez duszy? yje,
lecz yje tylko jak kociotrup nagi?" Duch zy opta Konrada.

Moe wprawdzie jeden z winiów-liberalistów woa z oburze-

niem: „Ale dla Boga! prónych modlitew nie prawcie; podej-

mijcie go z ziemi, poómy do óka; Xie Pitrze". „Tu zo-

staw", odpowiada na to stanowczo i rozkazujco Ksidz Piotr,

a póniej mówi: „Duchu nieczysty, znam ci po twym jadzie,

znowu tu najchytrzejszy ze wszystkich szatanów, znowu w dom
opuszczony leziesz, brzydki gadzie. Ty wpezn w jego usta,

na zgub tu wpezn, w Imi Paskie jam ciebie pojma i okie-

zna. Exorciso". Szatan si miota. „In nomine Patris et Filii et

Spiritus Sancti, amen. Ego te exorciso, spiritus immunde". S
to sowa wzite wprost z rytuau: „Exorciso et adjuro vos, ma-

ledicti diaboli, quicunque et quotquot estis".

Ale w myl filozofji staroytnej ksidz Piotr nietylko bdzie
zego ducha egzorcyzmowa, lecz zmusi go jeszcze do wyjawie-

nia potrzebnej mu tajemnicy. Musi wic wda si z nim w roz-

mow, w czasie której zy duch pozwala sobie na szyderstwa.

Lehmann w swem dziele „AberglaubenundZauberei" nastr.640

przytacza dawniejsze przykady literackie takich rozmów. Wpraw-
dzie papie Klemens I w pierwszym swym Licie do Dziewic

(w cz. 1 2) zaleca przy egzorcyzmach wielk powcigliwo sów.
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ale zarazem stwierdza, i byli egzorcyci, którzy wdawali si ze

zym duchem w rozprawy i uywali sów efektownych. Tertu-

Ijan piszc „O duszy" w roz. 57 powiada, e podczas egzorcyzmu

duch zy czsto si podaje za gladjatora lub inn figur, lecz wresz-

cie wskutek „dalszego stosowania aski boej zmoony, aczkolwiek

niechtnie, wyjawia istotny stan rzeczy". Tote w Dziadach zy
duch przedstawia si Ksidzu Piotrowi jako „Lukrecy, Lewiatan,

Voltaire, alter Fritz, Legio sum" (jak co do tego ostatniego zy
duch w ewangelji), lecz wreszcie wyznaje, i w klasztorze Domi-

nikanów wiziony grzesznik pragnie gorco „Wina— Chleba".

Tylko gboka, wiara i tylko najgbsze wniknicie w filozo-

fj chrzecijask mogo byo natchn Mickiewicza do napisa-

nia tej sceny, tak dzi dla nas nieprawdopodobnej i tak niezro-

zumiaej, e w teatrze inny aktor gra Konrada a inny zego du-

cha, aczkolwiek gra ich obu powinien jeden („Ty to z ust jego

wrzeszczysz, stujzyczna mijo"), i nie mona im tego wytoma-
czy, aczkolwiek przecie artystycznie byoby to ciekawe i acz-

kolwiek zdarzao si, e jeden aktor grywa w Zbójcach Szyllera

Karola i Franciszka, dwie róne postaci, lecz nigdy nie wyst-

pujce razem. Tylko czowiek taki, jak Mickiewicz, przejty na-

wskró ow filozofj, móg by utrzyma si w tonie, igra mi-
dzy humorem a tragedj. Susznie Mickiewicz powiedzia w in-

nem miejscu, e kto chce go pozna, musi by nie z nim, lecz

w nim. Nie poznamy nigdy Mickiewicza, jeeli nie wnikniemy

wanie w jego najistotniejsz lilozofj chrzecijask. Poowa
ksiy naszych nie miaaby poprostu odwagi w kole wolnych my-,

licieli prawi o podobnych egzorcyzmach. Zreszt sama ewan-

gelja zaznacza, i nie dao si w pewnem miecie robi cudów

dla „niedowiarstwa" ich mieszkaców. Mamy jednak wraenie,

e gdyby Mickiewicz midzy nami stan, pozostaby sob, a na-

wet moe umiaby wywoa w nas zrozumienie psychologiczne

swej filozofji. I tu wanie naley przypomnie ono wyraenie:

czowiek cay.
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12. Wdrówka dusz.

Nie jest dotd wyjaniona droga, po której idee bramiskie

schodziy si z ydowskiemi i chrzecijaskiemi. Byli tacy, któ-

rzy koniecznie chcieli udowodni, e Jezus wdrowa do Indji

i by na studjach u tamtejszych braminów. Ze w wieku pierw-

szym naszej ery Indowie wywierali wpyw na Azj Mniejsz,

Palestyn i Grecj, wiemy z caego szeregu pisarzów, jak Józef

Flawjusz, Philostratus i inni. Jednakowo wpyw tylko wtedy

si tomaczy, jeeli znajduje podoe. Gdy w cigu kilkunastu

lat ostatnich przed wojn wiatow wici -tryumfy panbabilo-

nizm, czyli kierunek, który mniema, e wszelka kultura bierze

swój pocztek w Babilonji, gdy dawniej mniemano, e wysza
z rodkowej Azji, obecnie s tacy, którzy, opierajc si na po-

wanym materjale historycznym i kopalnym, gosz, e cywila-

cja sza z pónocy na poudnie i wschód, a nastpnie dopiero wra-

caa na pónoc. Dugogowi Arjowie, bdcy blondynami, syste-

matycznie wysuwali si ze Skandynawji ku poudniowi, a tam po-

chaniali ich krótkogowcy ciemnego zabarwienia. Pónoc, dzie-

lca rok na dzie i noc, stworzy musiaa pierwotny kult soca,
gdy wschód, oddychajcy swobodniej w nocy, kult ksiyca.

W pewnej chwili wskutek zmieszania si typów zmieszay si

kulty. Idea wdrówki dusz moga bya, jak mniemaj, zrodzi

si pod wpywem obserwacji skarabeusza, który te sta si

w Egipcie symbolem niemiertelnoci. Gdy Apolonjusz z Tyany

cignie na nauk do Indów, zna ju dokadnie teorj wdrówki
dusz, i tego Indowie nie potrzebuj go uczy. Nietylko zna teorj

on, ale caa szkoa neopitagorejczyków. Uczeni tego typu ca-

kiem powanie zastanawiaj si nad tem w rozmowach midzy
sob, czem kto by przed narodzeniem. Apolonjusz mniema, i
by sternikiem okrtu egipskiego. Ukazuje lwa, który pierwej by
Amazisem, królem Sais. Gustaw owi w Dziadach motyla okoo
wiecy i mówi : „Ten migajcy wkoo omy rój skrzydlaty za y-
cia gasi kady promyczek owiaty, za to po strasznym sdzie
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ciemno ich ogarnie; tymczasem z potpion bkajc si dusz,

chocia nie lubi wiata, w wiato lecie musz, to s dla cie-

mnych duchów najsrosze mczarnie! Patrzaj, ów motyl, strojny

barwionemi szaty, by jaki królik, albo pan bogaty, i wielkim

skrzyde roztworem zaciemnia miasta, powiaty. Ten drugi mniej-

szy, czarny i pkaty, by ksiek gupim cenzorem i przelatujc

sztuk nadobne kwiaty, oczernia kad pikno, któr tylko zo-

czy". Pamitajmy, e za czasów Mickiewicza cenzorami byli Po-

lacy i e wogóle myl zaprowadzenia cenzury wysza z polskiej

reakcji. „Za tych wszystkich, moje dzieci, nie warto zmówi
i Zdrowa Maryja", powiada Gustaw. W kantorku siedzi duch-

koatek. Gustaw go zapytuje, czego mu potrzeba, a z kantorka

sycha gos: „Prosz o troje paciorek".

Otó mniemanie Chmielowskiego, i „te wywody, zaczerp-

nite z fantazji (?), nie mog by brane za dowód, e Mickie-

wicz w owej dobie wierzy w duchy nocne, upiory i czary", nie

wytrzymuje dzi próby krytycznej. Chmielowski pisze dalej: „Za
rzecz niewtpliw to tylko mona uzna, i Mickiewicz jako po-

eta romantyczny lubowa si w tajemniczej stronie zjawisk przy-

rody zewntrznej (?) i ducha ludzkiego, a nie zaprzeczajc by-

najmniej znaczeniu rozumu (?), akcentowa silnie donioso uczu-

cia i fantazji". Chyba nie mona odmówi Goethemu uczucia

i fantazji, gdy pisze Prometeusza, a jednak poemat ten stanowi

wyraz nastroju nowoczesnego czowieka wzgldem idei bóstwa

opiekuczego. Jest to nastrój buntu. Mickiewicz wcale nie czci

rozumu, gdy po promieniu natchnienia dochodzi do Boga, jak

powiada w Dziadach. Wiara zreszt, póniejsza wprawdzie, to-

wiaczyków w wdrówk dusz potwierdza, e tak jest, jak mó-

wimy, a nie tak, jak gosi Chmielowski.

Ale moemy wykaza bez trudnoci, i postrzega to bodaj

kady, kto uwanie czyta Dziady, i z Mickiewiczem to si dziao

w stosunku do Kocioa, co nieraz dziao si z caemi krajami.

Papie wprowadzi ju pewne inowacje, gdy kraje te trzymay

si swoich starych wiar i obyczajów. Do nich naley staroytny
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kult przodków, wyraony w obrzdzie Dziadów. Gustaw ali

si: „Ach, najpikniejsze wito, bo wito pamitek, zacó
zniose dotychczas obchodzone Dziady?" A ksidz: „Ta uro-

czysto cignie z pogastwa pocztek; koció mnie rozkazuje

i nadaje wadz owieca lud, wytpia resztki zabobonu".

A Gustaw: „Jednak prosz przezemnie" (pokazujc na ziemi)

„i ja szczerze radz, przywró nam Dziady". A dalej uzasadnia:

„Tam u Wszechmocnego tronu, kdy nasz ywot cise odwa-

aj szale, tam wikszym jest ciarem za jednego sugi, któr

szczerze wyleje nad tob u zgonu, ni kamliwe po drukach roz-

gaszane ale, patny orszak i kirem powleczone cugi. Jeli a-
ujc mierci dobrego dziedzica, lud zakupion wiec stawia mu
na grobie, w cieniach wiecznoci janiej byszczy si ta wieca,

ni tysic lamp w niechtnej palonych aobie. Jeli przyniesie

miodu plastr i skromne mleko i garci mki grobowiec posypie,

lepiej posili (!) dusz (!), o! lepiej daleko, ni krewni modnym
balem wydanym na stypie". I nagle te jedn kategorj stanowi

„mdrcy" i ci „postpowi" ksia. „Kady cud chcesz toma-

czy; biegaj do rozumu... Lecz natura jak czowiek ma swe ta-

jemnice, które nietylko chowa przed oczyma tumu, ale adnemu
ksidzu i mdrcom nie wyzna".

Owe szale, na których si odwaa czyny czowieka na sdzie

boskim, znane s nam z wizerunków egipskich, z poj ydow-
skich, a nawet z sztuki chrzecijaskiej. W ksidza Nowowiej-

skiego „Wykadzie Liturgji" (I, 690 lig. 312) rycina z XVI-go

wieku przedstawia nam waenie dusz. Jest to szczegó drobny,

ale znamienny. Daleko waniejsz rzecz jest zasada intencji. Ju-

daizm w swych praktykach trzyma si cile formalistyki. Za-

miast tego ewangelje stawiaj intencj, gardzc formalistyk.

Gdy wiat modny, otaczajcy Mickiewicza, traktowa pewne

praktyki, jak konwenans, Mickiewicz zwraca uwag na yw
jeszcze intencj ród prostaczków, która to zasada stanowia tak-

e nieoddzielny skadnik jego filozofji.

O ile znamy caoksztat dziaalnoci Mickiewicza, zgodzi
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si musimy bezwarunkowo na jedno, e on nigdy nie kierowa

si wzgldami konwenansu i utylitarnoci, nie dyplomatyzowa,

nie uprawia oportunizmu ideowego. Wic te nie moemy si
na to zgodzi, aby tylko w imi „uczucia i fantazji" czci staro-

ytne praktyki. To by wyraz jego najgbszych wiar. Tote
w Dziadach niema ani jednego tonu nieszczerego, sztucznego,

niema efekciarstwa, niema cudownoci zewzgldów artystycznych.

To jest wylew najgbszych przewiadcze Mickiewicza. Wprost
nieprawd jest, aby wywody Gustawa byy zaczerpnite z fan-

tazji. S one zaczerpnite z wiar tysicoleci. wito Dziadów
jest jednym z najdziwniejszych zabytków staroytnoci i winni-

my z najwiksz pieczoowitoci naukow odda si zbada-

niu tej uroczystoci. Sam Mickiewicz wywodzi susznie wyraz

gularz od huzlara, kolarza. Sowianie czcili astralnego Kozio-

roca, którego wizerunek spotykamy na rónych medalach rzym-

skich. Wedle witego Zenona z Werony w jego Traktatach

(II, 43) astralny Kozioroec jest symbolem zego ducha. Kozio-

roec kieruje si gow w stron Puszczy astralnej (por. Ideler,

Stemnamen, str. 189 — 190; Abu-Maszar u Bolla, Sphaera,

str. 539; Puszcza w Strzelcu jest wspóbienikiem Ryb). Z tyu

popdza go Wodnik. U ydów w Jerozolimie odbywaa si co-

rocznie uroczysto wyprowadzania koza ofiarnego na puszcz

(Joma 67 a). Naleao wiedzie, kiedy si uywa do trbienia

rogu barana a kiedy kozioroca (Rosz ha-szana 26 b). Nie wcho-

dzi w zakres niniejszego szkicu badanie pochodzenia „gular-

stwa" czyli „kolarstwa", jak to sownikowo ju u Lindego wy-

stpuje. Formyniesienia pomocy umarym, objaty, opisane w Dzia-

dach, s bardzo staroytne. Znamy je z aw szkolnych, gdymy
czytywali autorów aciskich i greckich. Ale nie znalimy cy-

wilizacji i kultów tak zwanych narodów barbarzyskich, które to

kulty s chyba nieco starsze, ni cywilizacja rzymska a nawet

grecka. Ostatni form uczty rytualnej ku czci i pomocy niebosz-

czyka bdzie msza aobna. Wnikajc w Dziady, ujrzymy w Mic-

kiewiczu poet starej cywilizacji ludowej, zaciankowej i dro-

Dawno a Mickiewicz 3
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bnomieszczaskiej, która nie moga bya pogodzi si z cywili-

zacj, szerzon przez uniwersytet wileski i znakomitych jego pro-

fesorów. Wiemy wprawdzie, e pod ich wpywem Mickiewicz

by zrazu bardzo wolnomylny. Ale uniwersytet skasowano, na

kraj spady nieszczcia, drzemicy w Mickiewiczu mistycyzm

zbudzi si, szuka oparcia, a nie znalazszy go w kulturze nowo-

ytnej, opar si o cian tysicoleci. Mickiewicz chwyci si tem

silniej starych zwyczajów i obyczajów, wiar i przewiadcze, e
stanowio to wszystko zagroon swojszczyzn, która bya jego

samego czstk organiczn. Móg by wic mówi, e: on i na-

ród to jedno.

/-?._ Dusza w czasie snu.

ydzi do dnia dzisiejszego wierz, e dusza podczas snu wy-

chodzi z czowieka i potem wraca. Tote rano odmawiaj for-

muk modlitewn: „Elohaj, neszama szenosato bekirbi" (Bo-

e, dusza wrócia do ciaa). Karowicz w znakomitem studjum

„O czowieku pierwotnyih" pisze na str. 58: „Lud sieradzki

opowiada, e kiedy si zdaje, i baba, uwaana za czarownic,

pi snem gbokim, dusza jej tymczasem przybiera posta nieto-

perza, kota, albo psa czarnego, i bka si po wiecie". Czaro-

wnik, pisze dalej, moe wyj z siebie dusz i ukry j gdzie-

kolwiek a samy dusz djabelsk. Take w Rosji istnieje wiara,

e dusza wychodzi z ciaa czowieka i do niego wraca (str. 57).

Dusza podczas letargu wychodzi z ciaa, zwiedza niebo i pieko.

Wiar t uj Lenartowicz w „Zachwyceniu". Karowicz pisze:

„Ale i o snach zwyczajnych Nadrabianie powiadaj, e przy-

czyn ich jest to, i dusza podczas snu wychodzi z ciaa, w-
druje w róne dalekie i blisze strony, bada i przepatruje wszystko,

a za powrotem przepowiada i daje ostrzeenia czowiekowi; sny

za sprawdzaj si nieodwoalnie". Takie same wyobraenia maj
Aszantowie, takie same mieszkacy Nowej Zelandji, jak ludzie

z pod Tarnobrzega. Tote Mickiewicz pisze: „A sen? ach ten

wiat cichy, guchy, tajemniczy, ycie duszy, czy nie jest warte
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bada ludzi?" „Nie mog spocz, te sny to strasz, to udz,
jak te sny mnie trudz". We nie Anio mówi winiowi: „Ty
bdziesz znowu wolny, my oznajmi przyszli". A wizie bu-

dzc si powiada: „Bd wolny? pamitam, kto mi wczora pra-

wi; nie, skde to, czy we nie? czy Bóg mi objawi?" Ale to

s tylko wstpne rozwaania. Po nich mamy kilka olbrzymich

pod wzgldem wspaniaoci scen. Najpierw sen Ewy. Czysta jej

dusza ma senne widzenie: „Deszczyk tak wiey, miy, cichy

jak rosa, i skd ten deszczyk — tak czyste niebiosa, jasne nie-

biosa! Krople zielone, krane — trawki, równianki, róe, lilje,

wianki obwijaj mnie wkoo. Ach, jaki sen wonny, sen lekki

i sodki— oby by dozgonny". To Anioowie taki sen zsyaj
na Ew. A gdy znuony tragicznem rozmylaniem ksidz Piotr

zasypia. Anioowie wyjmuj dusz z jego ciaa i nios w niebo

trzecie. Jan Damasceski w „De orthodoxa fide" (II, 6) mówi

o trzech niebach. O „zachwyceniu a do trzeciego nieba" mówi

w. Pawe w 2 Kor. XII, 2. Origenes w 6-ej ksidze Przeciw

Celsusowi w roz. 2 1 powiada, i pisarze kocielni nie przyjmo-

wali istnienia siedmiu niebios (jak ydzi, Chagiga 12b), wogóle

liczby niebios nie okrelali (co jest niesuszne), lecz tylko mó-

wili, e jest wicej nieb, przyczem czyli je— prócz zwizków
bardziej tajemniczych — ze sferami planetarnemi. Bouche - Le-

clerq (w L'Astrologie grecque, str. 607) wykaza, e widziano

raj w niebie trzecim jako w trzeciej sferze planetarnej, czyli w sfe-

rze planety Wenus, zwanej gwiazd zarann; zarazem przytoczy

z Apokalipsy Jana (II, 28) sowa Jezusa: „Dam mu gwiazd za-

rann", czyli raj, i sowa te zestawi z nieco dalszym powiedze-

niem Jezusa (XXII, 16): „Jam jest gwiazd jasn i zarann".

Jezus utosamia si tu z rajem. Jest to rzecz nam znana. U y-
dów wyraz malcom oznacza „miejsce", w którym jest Bóg, i sa-

mego Boga (Levy, Neuhebr. u. chald. Woerterbuch III, 219);

tak samo wyraz szamaim oznacza niebo i bardzo czsto Boga

(tame, str. IV, 574). Bazyli Wielki w Hexaemeronie (III, 3)

take si nad kilku niebiosami zastanawia. Bd co bd cile



36 DUSZA W CZASIE SNU

na tradycji poj chrzecijaskich jest oparty nastpujcy ustp
Dziadów, gdzie Anioowie schodz „widomie" i stajc nad ksi-

dzem Piotrem, mówi:
Usn — Wyjmijmy z ciaa dusz jak, dziecin

Senn z kolebki zotej, i zmysów sukienk
Lekko zwleczmy; ubierzmy w wiato jak W jutrzenk,

I lemy. Jasn dusz niemy W niebo trzecie,

Ojcu naszemu zoy na kolanach dzieci;

Niech uwici sennego ojcowsk pieszczot,

A przed rann modlitw dusz wrócim yciu
I znowu w czystych zmysów otulim powiciu,

I znowu zoym w ciao, jak w kolebk zot.

Tote zupenie jasno tomaczy si sen Senatora, nad którym

czekaj dwa djaby niecierpliwie, nkaj go snami zowróbnemi
o jego karjerze, a gdy gboko usn, powiadaj:

Teraz dusz ze zmysów wydrzem, jak z okucia

Psa zego; lecz niecakiem, natoym kaganiec.

Na wpó zostawim w ciele, by nie straci czucia;

Drug potowe wleczmy a na wiata kraniec.

Gdzie si doczesno koczy a wieczno zaczyna.

Gdzie z sumieniem graniczy piekielna k'^aina;

I ze psisko uWiem tam, na pograniczu

;

Tam pracuj rko moja, tam wistaj mój biczu.

Nim trzeci kur zapieje, musim z tej mczarni
Wróci zmordowanego, skalanego ducha;

Znowu przyku do zmysów, jako do acucha,
I znowu w ciele zamkn, jako w brudnej psiarni.

Gdyby Mickiewicz nie wierzy gboko w wdrówk pi-
cej duszy, napisaby pamflet poHtyczny, ale nie bajecznej warto-

' ci poemat. Badacze polscy, którzy chc z Mickiewicza zrobi

czowieka nam wspóczesnego, popeniaj ten sam bd, który

popeniaj liberalistyczni teologowie niemieccy, robicy z Jezusa

ewangelicznego jakiego pastora niemieckiego, jak ostatecznie

i wietny Renan zrobi z Jezusa-^j^un charmant docteur". Trzeba

znale odpowiedni dystans, inaczej wpadnie si w wiry psy-

chologicznych i filozoficznych anachronizmów. Wielko Mickie-

v/icza nie natem polega, e jest on podobny do zmiennego „dzi",

ale na tem, e da genjalny wyraz swoim staroytnym wiarom.

Dlatego Dziady bd niemiertelnym pomnikiem dziejowym, ca-

.kiem niezalenie od tego, e w nas budz zapay patrjotyczne.



FILOZOFJA MICKIEWICZA 37

14. Demonologia polityczna.

Mickiewicz marzy o tem, aby w poezji polskiej Olimp po-

gaski zastpi niebem chrzecijaskiem. W rzeczywistoci sam
dokona tego nietylko np. w inwokacji do Pana Tadeusza, ale

w caych Dziadach. Nie by to jednak postulat czysto wyrozu-

mowany, ale potrzeba serca, rzecz zupenie naturalna, która sama

si zrobia. Trzeba byo tylko popuci cugli swojskoci. Obrzdy
katolickie i wyobraenia kocielne bardzo si na Litwie zadomo-

wiy. Anioowie-Stróe przybrali charakter dobrych duchów swoj-

skich. Trudniej byo da sobie rad z demonami, czyli duchami ze-

mi. Gdyby tu zjawi si postulat jaki wyrozumowany, powstaoby
niesmaczne moe dziwowisko. Ale rzecz posza przez uczucie.

I pod tym wzgldem istniay drogi, utarte przez staroytnc.
Izraelowi zwyciski Babel jest obrzydliwoci. Mickiewicz, pod-

chwytujc róne cechy ówczesnego urzdnictwa rosyjskiego, wi-

dzi .w niem djabelstwo. Lecz u Izraela szatan jest postaci tyta-

niczn, u ludów europejskich ma on w sobie pierwiastek humo-

rystyczny. Djabe jest krótkowzroczny, „gupi". Jego krótko-

wzroczno jest zreszt oparta na tradycji wierzeniowej Kocioa.
Ignacy Antjocheski powiada, e ksi wiata nie zna tajemnicy

zbawienia. Zenon z Werony, zastanawiajc si nad przyjciem

Jezusa, powiada, i djabe o tem przyjciu nie wiedzia. Leon
Wielki w XI mowie o cierpieniach Jezusa powiada, i Jezus

sprawi, e djabe go nie pozna. W wiekach rednich powstao
nawet mniemanie, e szatan da si zapa na „wdk krzy-

ow". Djabe jest tylko wykonawc, spenia lepo rozkazy. Mic-

kiewicz postrzega tu podobiestwo midzy nim a urzdnikiem

wielkiego pastwa, który jest take tylko narzdziem lepem wy-
szej woli. Nie znajc maszyny pastwowej wasnej ojczyzny, tem

dziwniejsz wydaje si Mickiewiczowi maszyna pastwowa pa-
stwa obcego, w dodatku innoreligijnego. Wojskowy powiedziaby

sobie, e na wojnie, jak na wojnie; raz si bije, drugi raz jest

si pobitym. Ale czowiek z gbokiej prowincji, pogronej w sta-
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rych obyczajach religijnych, widzi n.etyiko zabór pohtyczny, leczjaks s.c „.eczysl czynic zamach na wszystkie jego wi^to-

oal^" N ' "'r^f''
^°^"^ P°8°^^' ^'^ - '^ -«. ipastwow. N.e wiedzia, ie rzd ograniczy Koció tylko poli-tyczme, rel.g>,n,e zas o tyle, o rle to bdzie potrzebne dla prawo-

cow. Wkazdymraz.eM.ckiewicz, dajcznakomite sylwetki niektó-
rych typów urzdniczych ówczesnych, nie pisa pamfietu polity-
cznego a me pisa ty ko dziki temu, e wszystkie jego widze awynikay z owego religijnego podoia, z owej filozof chrz"
di ' T RUI "^ °" '"°'"'' ^^ 'yP" P^^^ków izraelskich,
gromicych Babel , jego „wszetecznoci". Dlatego moemy po-wiedzie bez popenienia bdu historycznego, ie tak, jak upa-

lat rr Tu^S^M "' ' Po^^t^niem ewangelji i Apokalipsy
Jana, tak upadek Polski z powstaniem teorji mesjanistycznej. Na-ród polski ,est Chrystusem narodów i za ich zbawienie zostaje
ukrzyowany. Stwarza to literatur, bdc istn Brblj pofsk.

kalipi
'"'*^^^«« ^ Widzeniu Ksidza Piotra, s polsk Apo-

Jeel, tak konserwatywne kly wiata, jak Litwa, z pewn
podejrzliwoci patrz, na kadego przybysza, choóby Polaka, je-eli tam zaciankowo posunita bya do granic ostatecznych,
jezel, obycza, religijny by nietykalny, tabu. to có dopiero mo^wió
o wraemu, jakie musia wywoywa przybywajcy w imi pa-stwa obcego urzdnik, w dodatku prowadzcy ledztwo, w imipoprawno, tego ledztwa odmawiajcy ksiom widywania sizwizmamr

, udzielania im pociech religijnych. Musiao si to wy-dac tym udziom piekem. To, co dusze prostacze tylko odczuway

owych ludz, wprost jak poezja religijna, jak objawienie, za po-eta tego typu musia otrzyma miano wieszcza, proroka. Skon-czyy si czasy niadeckich, którzy ju przedtem narzekali, em odzie przez nich wychowana wraca w poezji romantycznej dowiary w gusa, upiory, duchy. Gdy pad grom polityczny na Li-
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tw, zamilky balady i romanse, rojce si od duchów i upio-

rów, natomiast zca si wybuchna apokalipsa polityczna, sci-

ile taka sama, jak Ezechjela, Daniela i Jana. Apokalipsa jest

zawsze polityczna, zawsze rozprawia si z wadz tego wiata,

zawsze wystpuje w imi wadzy nadziemskiej. Filozofowie na-

ukowi musz w takich czasach bezsilnie ustpi. Nieszczcie

jest potniejsze od ich nauki.

15. Polska Apokalipsa.

Ju od do dawna zwrócono na to uwag, ie cae Widze-

nie Ksidza Piotra jest przepenione symbolik Apokalipsy wi-

tego Jana. Nie brak nawet kabalistyki liczbowej i stylu liczbo-

wego. „On ma trzy czoa", „na trzech stoi koronach a sam bez

korony", „trzy koce wiata dr, gdy on woa", „imi jego

czterdzieci cztery". . .

Nie jest celem moim w tej chwili szuka rozwizania taje-

mniczego znaczenia liczby czterdzieci cztery. Zadanie moje po-

lega na ukazywaniu pewnych form filozofji staroytnej i orm

zwizanej z ni symboliki. Zwierz apokaliptyczny oznaczony jest

kabalistycznie liczb 666. Zy duch pyta Ksidza Piotra:

..A wiesz w Apokalipsie co znaczy bestya? Wed e tradycji,

przekazanej nam przez Ireneusza (Adv. haer. V 30), liczba ta

oznacza LATEINOS. Jest to LATINUS, naród rzymski, kto-

ry zosta pokarany „królestwem", czyli cezaryzmem (Apokal.

XVII. 1 7). On to sprawi, e robiono wizerunek ^""^§? f"^^^a^
którego jedna z gów ma ran mieczow, ale uleczon (Xlii, 3,14;.

Na monetach dotd, jak dawniej, widniej gowy monarchów

z szyj jakby mieczem przecit. Imi^ Jezus "^^^^^ykow chrze-

cijaskich oznaczone jest liczb 888 (Ireneusz, Adv. haer. II 24)

Mniemanie, e Mickiewicz w chwili natchniema me rachowa

liter w sowach, jest suszne; ale niesuszne jest mniemame, ze

wogóle tego nie robi. Przytoczony wiersz „A wiesz w Apoka-

Upsie co znaczy bestya" dowodzi, e si tern mteresowa. Wa-
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nie okoo roku 1 83 1 czterech teologów niemieckich wyracho-

wao, e 666 oznacza Nerona (Juelicher, Einleitung in das Neue
Testament, wyd. 5, str. 245), wic rzecz bya nawet wtedy
aktualna. Starano si wykaza, e liczba sowa Nil oznacza 365,
ilo dni roku, albowiem Nil przez swe wylewy wywiera wpyw
na dzieje caego roku. Istniay liczby wite. U Mickiewicza,

jak widzimy, trójka odgrywa wielkie znaczenie. Liczby hebraj-

skie i greckie byy staemi oznaczone literami. W polszczynie

tak nie jest. A przeto niewiadomo, jakiemi literami Mickiewicz

oznaczy liczby. Ale tu chodzi jedynie o wykazanie, e ta ka-

balistyka liczbowa nie jest u Mickiewicza przypadkowa, e nie

zjawia si jako tabula rasa, ale e czy si cile z caym rz-

dem wierzeniowym.

Studja nad Apokalips witego Jana bynajmniej nies sko-
czone. Uczeni staraj si odgadn pierwotn myl jej autora.

Sam prawie ju wykoczyem studjum, w którem na podstawie

róde udao mi si odcyfrowa cay podkad gwiadziarski tego

arcydziea, opartego na horoskopie witym objawienia. Wyra-
enie sacer horoscopus byo terminologiczne (Zenon z Werony
II, 43). Ale poznanie tej myli pierwotnej ma tylko znaczenie

dla zrozumienia samej Apokalipsy. Gdy chodzi o Dziady, nie

powinna nas interesowa jej myl pierwotna, ale takie rozumie-

nie Apokalipsy, jakie ród mistyków byo powszechne za cza-

sów Mickiewicza.

\ u W Apokalipsie Baranek zrywa tajemnicze pieczcie ksigi

1 ! losów, chwyta wadz nad wiatem i ad swój na nim zaprowa-

dza. W Dziadach takim namiestnikiem ma by jaki bohater na-

rodowy, posta pojciowa, jak Europa, Gal, Rakus, Borus, matka

Wolno, jak wreszcie krzy wyciosany z trzech wyschych lu-

dów. Posta pojciowa Namiestnika polskiego ma trzy czoa,

trzy oblicza, jest „ludem ludów". Nazwa jego jest ukryta w licz-

ie czterdzieci cztery.

Ca tego rodzaju stylizacj odnajdujemy w owym dziwnym
utworze, zwanym Objawieniem witego Jana. Ale prócz podo-

f
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biestwa stylizacyjnego mamy znacznie powaniejsze podobie-

stwo pooe historycznych.

Rzym sta si panem wiata. Zawadn ziemi i niebem.

Na niebie planety miay imiona jego bóstw, na ziemi kania
si musiay jemu wszystkie narody. Kto chcia si przeciwsta-

wi tej potdze, ten zosta zmiadony, jak Jerozolima. Tymcza-
sem w oddaleniu jako chmurka zwiastujca burz mio si na

kontynencie azjatyckim siedm zborów pod znakiem Baranka, jesz-

cze niedoskonaych, penych bdów i uomnoci. One to miay
zbudowa na krzyu ogromy swego kocioa, zniszczy potg
Rzymu, wzi w posiadanie po nim niebo i ziemi. Jan ma wi-

dzenie tego zwycistwa.

Tak carat rosyjski sta si panem wiata. Turków za Ba-
kanem straszyy jego spie, poselstwo paryskie korzyo si u jego

stóp, na rozkaz jego sypay si wojska. Jako Rzym ukrzyowa
Chrystusa, tak Petersburg ukrzyowa Polsk. Lecz wyrasta ju
dzieci, które uszo przeladowa, wyrasta tajemniczy „lud lu-

dów", który znowu na Sawie zbuduje ogromy swego kocioa,

który na trzech stoi koronach a sam jest bez korony. On zniszczy

potg zowrog. Ksidz Piotr ma widzenie jego tryumfu.

Widzenie jest ekstaz. Ekstaza apokaliptyczna oparta jest

na teorji mesjanistycznej, teorji zbawiciela, który, by wiat od-

kupi, musia za niego ponie mier krzyow.
A przeto Apokalips poprzedza Ewangelja.

16. Pols/^a ewangelja.

W krajach polarnych widywano zbawcze soce, wypywa-
jce coraz wyszemi krgami z pod ziemi na firmament, aby przez

pó roku tworzy dzie. Soce jednak, dosignwszy najwy-

szego punktu, nastpnie w krgach coraz niszych schodzio pod

ziemi, aby z kolei pó roku panowaa noc. Te dwa spiralne kr-

gi, poczone ze sob, byy Drog Pana. Spiralne krgi tej drogi

witej znajdujemy na mnóstwie pomników kopalnych, na ska-
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ach i pod postaci zapinek. Czciciele soca, „idcy w tropy

Pana", budowali labirynty, „wawiony", Babele czyli Wawele,
naladujc w nich drog soneczn, co, jak twierdz niektórzy

uczeni, zachowao si dotd w obchodzeniu na klczkach ota-

rzów z lampk wieczyst. Wystarcza przeczyta Krausego „Tu-

isko-Land" i „Trojaburgen Nordeuropas", aby si zorjentowa

w tym prastarym kulcie. Avesta (przekad Harlez'a, str. 1
9—20)

mówi nam, e wskutek rozsroenia si zimy polarnej ycie stao

si w krajach pónocy nie do zniesienia. Wiemy, e Indowie ru-

szyli nad Ganges i wzili w posiadanie tamtejsze kraje. Kasta

parjasów skadaa si prawdopodobnie z potomków mieszka-

ców pierwotnych, przez zdobywców ujarzmionych. Wraz z w-
drujcym narodem wdrowa jego kult, który, posuwajc si co-

raz bardziej na poudnie i wschód, wytworzy ca filozofj

astraln. Bóstwo soneczne spenia na niebie dwanacie robót.

Tak czyni Herakles - soce, a dwanacie konstelacyj symboli-

zuje dwanacie jego prac. Co w kulcie soca obejmowao rok,

to w kulcie ksiyca obejmowao miesic. Soce umierao

i zmartwychwstawao co roku, ksiyc co miesic. Pojcia ziem-

skie przenoszono na niebo i znowu z nieba na ziemi. A wy-

tworzya si filozofja, e wedle porzdku, panujcego na niebie,

trzeba przestrzega porzdku na ziemi. Robiono to wszdzie,

w Egipcie, w Babilonji, u ydów, wreszcie na ziemiach Polski

przedhistorycznej. Jako na niebie, gdy umiera ksiyc, rzdzi dwa-

nacie konstelacyj zodjakalnych wojska niebieskiego, tak na zie-

mi po mierci wadcy rzdzi dwunastu woje-wodów. Jako na zie-

mi jest Rolnik Piast ze swym pugiem i ze swoj Rzep, wy-

stpujc zamiast babiloskiej Pszenicy, Kosa, u ydów Szibo-

leth, potem na tle helleskiem Sybilli, tak na niebie jest Wolarz

z pugiem i Panna z Kosem. W miar postpu filozoficznego

rozwija si paralelizm nieba i ziemi bardzo szczegóowo. Powstaje

Droga Krzyowa na niebie i Droga Krzyowa na ziemi. Gdy
wschodzi Hipparchowa (Hipparch - Manitius, str. 272— 273)

gwiazda godziny trzeciej, czyli b Lwa, góruje ucita gowa Me-
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duzy, czyli czaszka, po hebrajsku Gulguleth, czyli Golgota, a na

drzewie poudnika zawisa Perseusz (Wiz. 1), w którym gnosty-

cy chrzecijascy widzieli Sowo, Logos (Hippolit, Refutatio

omnium haeresium IV, 49). Na jednym z zodjaków w Esne wi-

dzimy midzy Cielcem a Baranem IVlumj (Wiz. 2). Otó gdy

~[Ic'y w,'^f)dijM S'luraJafiO

"gwiazda acdzimy mcdcj
W€rmerwsLMx/os zawisa-
na pafkidi^u w rmmcu

ijzasmi
r^\

'M
V^4lH„ f*

Wiz. 1. Wschodzi gwiazda b Lwa Hipparchowej godziny trzeciej, góruje go-

wa Meduzy, Gulguleth, a na drzewie poudnika zawisa Perseusz - Logos.

wschodzi gwiazda godziny trzeciej (b Lwa) i góruje Gulguleth,

Mumja ta zawisa na drzewie poudnika midzy Cielcem -Api-

sem a Baranem-Amonem (Wiz. 3), czyli midzy dwoma „zo-

nikami", z któremi zostaa na równi policzon. Jest to kierunek

muzumaski, który robi Jezusa jednym z proroków (Koran V, 79;

przek. Buczackiego). Jest to zarazem ten kierunek, wedle któ-

rego Piotr chcia stawi przybytek Jezusowi w rzdzie przybyt-
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ków dwóch, Mojesza i Eljasza, lecz gos z oboku kaza su-

cha jedynie Jezusa (Marek IX, 4— 6). Ciekawe, e ukazany

przez nas horoskop wity (horoscopus sacer) jest bardzo stary;

odpowiada paskorzebie frygijskiej, wyobraajcej Drzewko Cy-
beli i Attisa midzy Cielcem a Baranem (p. Daremberg i Saglio,

Dictionnaire des antiquites grecques etromaines I, 359 fig. 444).

Wiz. 2. Mumja midzy Cielcem a Baranem na jednym z zodjaków w Esne.

Attis na drzewku tern zawisn (Wiz. 4). Wystarcza porówna
ukad figur na tym pomniku z ukadem figur na globusie astral-

nym, albo na staroytnych planisferach, lub wreszcie na globu-

sie Farnezyjskim, wzorowanym na globusie Hipparcha, aby

stwierdzi cakowit tosamo. Cielec znajduje si po prawej

i jest zwrócony w prawo. Baran po lewej i jest zwrócony w lewo.

Na zodjaku z Esne (Wiz. 2) figury konstelacji id w kolejnoci

wedle nieba, na paskorzebie frygiejskiej (Wiz. 4) wedle glo-

busu (Wiz. 3).

Gdy ksiyc znajdzie si na nowiu pod znakiem astralnej

Mamji midzy Baranem-Ammonem a Cielcem-Apisem (porów.

Wiz. 2), wyobraeniami dwóch zo czynicych bóstw, wtedy

umiera i po trzech dniach zmartwychwstaje.

Razem z gwiazd godziny trzeciej wschodzi gwiazda Regu-
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lus (grecki Basilikos, babiloski Szarru) konstelacji Lwa, czyli

Judy (znajduje si midzy apami Lwa na Wiz. 3); wschodzi

wic na globusie „napis", który po polsku brzmi: Król ydów.
To jest jedna faza Drogi Krzyowej. Widnieje na niebio-

sach. Zapisano j w gwiazdach.

joGo owiazca hzedej

^€vi inyJtippa rcSciLtj

J^az€m L ni wscficdn

ywiazca JLe^ufus

JCu^c-^—Jucy

Wiz. 3. Gdy wschodzi Hipparchowa gwiazda godziny trzeciej, b Lwa (na grzbie-

cie), i góruje gowa Meduzy, Gulguleth, na drzewie poudnika zawisa Mumja mi-
dzy Cielcem - Apisem a Baranem - Amonem.

Druga faza znajduje si na ziemi, w Jerozolimie. Cigna
si od Pretorji rzymskiej na Golgot. „A bya godzina trzecia

i ukrzyowali go" ,
pisze ewangelista Marek (XV, 25). I oto na tre-

nie pokuty zawisn Bóg-Czowiek. Drog t potem cae pokole-

nia przechodziy na klczkachw niesychanem podniesieniu ducha.
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Trzeba dziwnego zbiegu wypadków dziejowych, e na grun-

cie polskim powstaje jedyna w swoim rodzaju ród ludów euro-

pejskich faza trzecia, droga krzyowa ukrzyowanego symbolicz-

nie narodu. Dla studjów orjentalnych Dziady z tego stanowiska

s skarbem nieoszacowanym. Mickiewicz da nam ukrzyowanie

postaci zupenie symbolicznej, okoo tej w ten sposób ukrzyo-

Wiz. 4. Drzewko Cybeli i Attisa z paskorzeby frygijskiej. Wedle Daremberga
i Saglio.

wanej postaci roj si same postaci symboliczne, jak Matka -Wol-
no, Gal - Francuz, Rakus - Austrjak, Borus - Prusak i t. p.

Plastyka jest tak nadzwyczajna i opis tak wstrzsajcy, e czy-

tamy z zapartym oddechem. Nastrój sceny jest tak potny,
i ulegamy mu bez wzgldu na nasze dzisiejsze filozofje. Zdaje

si, e cudzoziemcy, którzy umiej czyta Dziady w oryginale

—

albowiem przekad Lipinera (Todtenfeier) mimo swych niepo-

spolitych zalet nie moe da tego wraenia, co orygina— uro-

kowi tej sceny tak samo prawie ulegaj, jak my, cho przecie

nie gra w nich nuta patrjotyczna, która w nas gra.
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Chwila psychiczna Mickiewicza po roku 1831 bya taka.

e nie móg on i6 torem mylowym Kantów, Heglów i wogole

filozofii naukowej, z natury swej chodnej Patrzc na ojczyzna

jak syn na ojca wplecionego w koo. bola . a bolejc, móg by

tylko szuka odpowiedniego dla siebie klimatu w takich ksi,-

gach jak Pismo wite. A nie czyta Biblji. jak bezmylny, stary

proboszcz parafialny, tonem znudzonym, bez zrozumienia poezji,

bez egzaltacji, która zreszt susznie cakiem jest ksidzu wzbro-

niona. aby manjera nie razia wiernych, gdyby musiaa zastpi

egzaltaci. On iako wieszcz rozumia ca wielko i cae pikno

tei poezji, która w dodatku bya wyrazem najistotniejszym jego

filozofii. I nie iako imitator. nie iako utalentowany plagiator, me

jako rzymski Wergiliusz w stosunku do greckiego Homera na-

ladowa ewangelie, ale iak ten, który ie przei^/ który si prze-

j ich klimatem duchowym, a nie iak tam literack forrn.

Zreszt styl iest obrazem duszy, iak kto dawno powiedzia la

forma literacka bya dla niego ywa. odgad genjalnie wielko

jej symboliki. ..Bama poezji" rozbia si nad J^go
gow me

w bibliotece, ale w kociele, kiedy iak Piotr paka w oddal-

niu od mieisca tracenia tego. którego ukocha nadewszystko. Za-

chowa si nam szcztek ewangelii Piotra, moe zreszt apokr>'-

ficzny. Mickiewicz sta si iakim ewangelist XlX-go wieku.

Podobne momenty dzieiowe stwarza musz podobne nastroje^

I oto sta si ten szczególny dziw. e Mickiewicz obdarzy naród

polski z iednei strony epopei narodow, z drugie, strony naro-

dow ewangeli.
, ,^ i

Jeeli wic Mickiewicz pod mask Konrada przyrównywa

siebie do wulkanu, który dymi niekiedy przez sowa, to ten wul-

kan, ten czowiek cay bdzie tylko wtedy psychologicznie zro-

zumiay, ieeli zdeimiemy go z ta lilozofji naukowej ówczesne,

a stawimy go na tle prastarei a ywei w s erze Mickiewicza hlo-

zofii religiinei. która w mm doprawdy miaa ostatmego wielkiego

przedstawiciela, w mniemaniu naszem wikszego, mz Uante.

Faust iest wyrazem filozofa metafizycznego. MicKiewicz sakral-
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nego. Odwracajc dzisiejsze mniemania, moemy miao powie-

dzie, i Dziady s wymownym dowodem, jak Faust Goethego

zupenie wpywu na Mickiewiczu nie wywar. Jeeli wemiemy
dwóch uczonych, filozofa i historyka - orjentalist, to pierwszy

ze wzgldu na swoje przygotowanie moe wyej stawi Fausta

nad Dziady, ale drugi prawdopodobnie wyej stawi Dziady nad

Fausta.

17. Uwagi kocowe.

Ubolewamy, i warunki naszej pracys takie, e na szkicu po-

wyszym urwa musimy. Bo aczkolwiek powsta on w roku 1911

a zosta nieco przeredagowany i uzupeniony w roku 1 920, móg
tylko pozosta szkicem ze wzgldu na ogrom zadania i pierwsze je-

go a wic uomne podjcie. Tote nie rocimy pretensji najmniej-

szej do jakiego takiego wyczerpania zagadnienia, ale raczej mnie-

mamy, i stawienie przez nas kwestji skieruje badania na drogi

waciwe. Nic bdniejszego, jak robi z Mickiewicza czowieka

wspóczesnego, myliciela na dzi i doradc praktycznego. Mo-
glibymy bez trudu wykaza licznemi cytatami, e caa droga

polityczna Mickiewicza biega nad obokami jak symbol na nie-

bie idei, nic wspólnego nie majc z realnemi ujciami ziemskich

polityków. Mickiewicz jako legjonista przeywa poemat, ale nie

robi polityki. Ci, co to gosz, robic polityk i osaniajc si
obrazkiem Mickiewicza, przypominaj dewotk, która z obraz-

kiem Jezusa na piersiach wygraa akademjom i uniwersytetom.

Jako Jezusa nie pojmuj jego wyznawcy z kruchty, tak nie poj-

muj Mickiewicza jego wyznawcy z wiecu politycznego. Mic-

kiewicz pojmuje lud jako wyszy i szlachetniejszy typ czowieka,

który moe z ludu wcale nie pochodzi. Susznie powiada So-
wacki, e Mickiewicz jak bóg litewski z ciemnego sosen powsta
uroczyska. Robienie z Mickiewicza demokraty w dzisiejszem po-

jciu nie wytrzymuje najlejszej krytyki. Usugi bajeczne, które

nam odda, na cakiem innych wyrosy polach. Jako ideologjd

ewangelistów bya busol Kocioa przez dwa tysicolecia, tak
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ideologja Mickiewicza bya busol narodu polskiego, pyncego
przez morze niewoli do janiejszego brzegu. Jeeli wemiemy pod

uwag dwór Stanisawa Augusta i wiat litewski, przedstawiony

nam przez Mickiewicza, musimy zapyta, co czyo te dwie

sfery ze sob? wiat ten, wyrastajcy nad Wilejk i Niemnem,
nie zosta tknity przez pug cywilizacji nowoczesnej, o ile miast

puga nie naleaoby tu wspomnie raczej cyrkla architektów, pa-

lety artystów, patelni pasztetników i rurek perukarzy. Ale nawet

caa dziaalno uniwersytetu wileskiego, rozbita przez nowe
konfiguracje polityczne, przepada. Pozostaa tylko w ksikach
zabalsamowana dla nas, abymy dalszy cig jej tworzyli. Gdy
pady sztandary polskie po powstaniu 1 830—3 I roku, gdy re-

alne twory polityczne w proch si rozsypay, gdy przepady na-

sze bibljoteki, nasze Arkadje, Puawy, wszystkie orodki kultury

nowoczesnej, gdy moga tylko pie uj cao, Mickiewicz za-

kl w arcydzieo poetyckie ówczesnego ducha narodu, jego oby-

czaje, wiary, mniemania, ca jego natur, a cementem, który

ten gmach w jedn spoi cao, bya jego lilozofja religijna.

Myl si postpowcy, jeeli rozwaajc jego biece myli po-

lityczne, woanie o wyzwolenie ludu z pod jarzma niewoli, jego

tu i ówdzie wyraone pochway dla socjalizmu przedmarxow-

skiego, w bardzo zreszt mistycznym ujciu, gosz, e to by
czowiek postpu, albo socjalizmu, jak bezowocne byy wszelkie

próby robienia z Jezusa socjalisty albo komunisty. Mickiewicz

by najszlachetniejszym, najwzniolejszym, wprost genjalnym wy-

razem wiata odchodzcego, przekazujcego swe wartoci wiatu,

który przychodzi. Wielka szczero i wielka wiara w sowo przez

siebie goszone wycisna stygmat wartoci niemiertelnej na je-

go utworach. Tylko dziki temu utwory jego dla nas, ludzi wrcz
odmiennych, stanowi tak wielki skarb, jak skarb taki stanowi

Biblja dla czowieka, który zreszt do kocioa na naboestwo
si nie fatyguje.

Ale nie o to przecie chodzi, abymy wili nowe laury na

czoo, tylu wawrzynami ocienione. Przed figur Mickiewicza po-

Dawno a Mickiewicz 4
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nie lampa wieczysta mioci narodu, i nie zgasz jej wieki, cho
si zmieni filozofje i systematy spoeczne. Natomiast o to cho-

dzi, e nie zostanie u nas krytyka literacka nauk, jeeli bdzie

dalej postpowaa drog, któr kroczya tak dugo. Twierdzimy

ponownie, e w kwestji bada nad romantyzmem a w szczegól-

noci nad Mickiewiczem jest do zrobienia literalnie wszystko.

Dopiero tu i ówdzie uczyniono wyomy w starym murze ignoran-

cji. Nie moe by krytykiem Mickiewicza ten, kto zna tylko li-

teratur polsk i literatury wieckie. Przystpi do okrelenia na-

ukowego tej olbrzymiej postaci moe tylko taki badacz, który po-

zna naukowo wszystkie róda myli i wyobrae Mickiewicza,

a wic historyk w wielkim stylu, czyli uczony, który przenikn

dziedziny caego szeregu nauk pomocniczych. Tote prawdo-

podobnie trzeba bdzie rozdzieli robot pomidzy poszczegól-

nych badaczów. Wsta musi legjon cakiem nowych pracowni-

ków. Po nich przyjd tacy, którzy te wyniki zsyntetyzuj. A prze-

dewszystkiem naley zrozumie, e kto chce pozna Mickiewi-

cza religijnego, ten musi by religjonist, czyli znawc dosko-

naym religji, nietylko katolickiej, ale wszystkich, które histo-

rycznie wi si z katolicyzmem. I nie moe to by umys, który

bdzie je traktowa tak pogardliwie, jak znakomity Bouche-Le-

clercq w swem wietnem dziele o astrologji greckiej traktuje po-

gardliwie astrologj. Musi to by czowiek, który posiada zdol-

no wmylenia si i wczucia w wiary, nadzieje i uniesienia zmar-

ych pokole. Poznanie to musi by naukowe, wyzwolone z pod

wszelkiej supremacji teologicznej. Ale nie naley zarazem wy-

zwala si z pod supremacji czowieczestwa i by samemu ab-

strakcyjn mar. Filozof musi mie zdolno zrozumienia caego

czowieka. Wtedy dopiero zyska w tej dziedzinie taki stopie ob-

jektywnoci, który jest warunkiem wszelkich poczyna naukowych.
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w Dziadach Mickiewicza spotykamy si z caym szeregiem

liczb symbolicznych, ród których liczba czterdzieci cztery jest

tylko jedn z wielu, a wszystkie cz si z pewnym systematem

filozoficznym, zwizanym z historj naszej kultury. Liczby te od-

bijaj si niekiedy w rytmice i budowie zda. Prócz tego spoty-

kamy si z tajemniczemi godzinami, w których zdarzaj si nie-

zwyke zjawiska. A wreszcie spotykamy si z pojciami, wi-
cemi zdarzenia ziemskie z wiatami nocnego nieba.

W czci trzeciej Doktór, zausznik Senatora, miarkuje o go-

dzinie pitej, e zegarek jego stan cile o godzinie dwunastej.

Obecny przy tem Ksidz Piotr przepowiada mu blisk mier.
Niebawem Doktór ginie od pioruna.

W czci czwartej Gustaw zjawia si u Ksidza o godzinie

dziewitej, gdy w pokoju pon trzy wiata, mianowicie dwie

wiece na stole i lampa przed obrazem Matki Boskiej. Gdy bije

godzina dziesita, pieje kur i ganie jedna wieca. Gdy bije go-

dzina jedenasta, kur pieje drugi raz, ganie wieca druga, a Gu-
staw si przebija. Podczas uderze godziny dwunastej kur pieje

trzeci raz, ganie lampa przed obrazem Matki Boskiej, a Gustaw
znika.

Wedle wiary u nas rozpowszechnionej trzy wiata zwiastuj

nieszczcie. Poniewa lampa przed obrazem witym ponie usta-

wicznie, przeto domownicy, zapalajc dwie wiece, nie zwrócili

widocznie uwagi, e w ten sposób pon bd trzy wiata. Ale
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zwraca na to uwag Gustaw. Gdy chce si przebi, ksidz po-

wstrzymuje go sowami „Znasz ty Ewangelj", na co Gustaw
mu odpowiada „A znasz ty nieszczcie", nastpnie patrzy na

zegar i mówi: „Skazówka na dziewitej i trzy wiece gór".

Zaznaczmy odrazu, i rzecz ma si zupenie inaczej z trze-

ma wiatami w obrzdku sakralnym, co Mickiewicz wiedzie

musia doskonale jako znawca liturgji i praktyk kocielnych.

W wielk sobot po wykrzesaniu ognia z kamienia przed ko-

cioem zapala si na progu wityni jedn wiec trójramiennego

wiecznika, w rodku wityni drug, a przed otarzem wielkim

trzeci, piewajc za kadym razem „Lumen Christi", jak to

przepisuje Missale Romanum (str. 158— 1 59), co przeszo do

Mszau Marjawickiego (str. 682), natomiast zniko z Agend zbo-

rów. Po zapaleniu trzeciej wiecy wiecznika trójramiennego na-

stpuje pie radoci i tryumfu, zaczynajca si od sów „Exsu-

let jam Angelica turba coelorum".

Gustaw tomaczy znaczenie trzech godzin o godzinie jedena-

stej, gdy si przebi, w ten sposób: „Wybio dwie godziny: mi-

oci, rozpaczy, a teraz nastpuje godzina przestrogi". W innym

rozdziale zastanowimy si nad tym, czy dowiadczenie krytyczne,

poparte eksperymentami, zna wypadki, by w obecnoci pe^^nych

osób wiata gasy albo si zapalay, i czy zatym mona dzi

mówi imieniem nauki, e scena ta jest wytworem fantazji lub

upoetyzowaniem przesdu. Natomiast zwracajc uwag na zwi-
zek historyczny godzin ziemskich i niebieskich, czyli gwiezdnych,

przypominamy, e i u Mickiewicza Gustaw siga ku gwiazdom,

gdy myli o kochance: „Nas Bóg urzdzi ku wspólnemu yciu,

jednakowa nam gwiazda wiecia w powiciu". I jego Konrad za-

pytuje nocy: „Gdy gwiazdy przed sob rozsiejesz, kto z tych

gwiazd tajnie przyszej drogi twej wyczyta". I jego Wojski ba-

da „gwiazd historje". I jego Podkomorzy, aczkolwiek w Wil-

nie przez dwa lata sucha astronomji, strofuje Tadeusza za jego

„o gwiazdach gadanie", bdce tylko echem tego, co sysza
w szkole, gdy Podkomorzy, skoro chodzi o cud, woli poradzi



LICZBY I GODZINY 55

si prostaczka. A Gustaw powiada, e ci, co „zimnym cyrklem chc
mierzy piknoci zalety, jak wilk lub jak astronom patrzaj na nie-

bo", i nie wiedz, e „inny jest wzrok pasterza, kochanka, poety".

Liczba trzech godzin, trzech wiate poncych i gasncych,

a póniej „trzech Zdrowa Maryja", prowadzi nas do trójki wo-
góle i jej znaczenia u Mickiewicza. Czytamy w Widzeniu Ksi-
dza Piotrao krzyu trójramiennym, wyciosanym z trzech wyschych
ludów. Naród-kochanek, ukrzyowany na tem drzewie, ma sto-

sownie do trzech dzielnic „trzy renice", lecz tylko „prawica"

jego jest przebita. Namiestnik tego „narodu-kochanka", wyst-
pujcy jako „lud ludów", ma „trzy oblicza", „trzy czoa", „pod-

nókiem jegos trzy stolice", gdy woa, dr „trzy koce wiata",

i stoi „na trzech koronach", chocia sam jest „bez korony".

Lecz trójka przejawia si u Mickiewicza jeszcze w innej for-

mie, mianowicie w stylizacji. Czytamy, e ten tylko, kto si wry
„w metal, liczb, trupie ciao", znajdzie „trucizn, proch, par",

znajdzie „blaski, dymy, huki" . Ewa czuje w swem widzeniu desz-

czyk „wiey, miy, cichy", czuje, e j obwijaj dokoa ,,róe,

lilje, wianki". Trójka, jak w ,,Sanctus, sanctus, sanctus" albo

,,Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa", staje si taktem

rytmicznym, przenosi si na budow zda: ,,Zawsze rzdzisz—
zawsze sdzisz— i mówi, e Ty nie bdzisz", albo:

ilbo:

ilbo:

Hymn narodzenia piewali Anieli,

Mdrcy nas nie widzieli.

Królowie nie syszeli.

Pierwsi wieczn mdro witali.

Wieczn wfadz uznali.

Biedni, proci i mali.

On ci nie pozna — on ci nie uczci — Panie nasz Wiell^ii

On ci nie l^ochat — on ci nie wezwa — nasz Zbawicielul

Caa scena piewu chóru Anioów jest zbudowana na wi-
tej liczbie trzy, a powysza budowa zda przypomina synn pie
religijn:
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Dies irae, dies illa,

Sohet saeclum in favilla,

Teste David cum Sibylla.

Quantus remor es fuurus,

Quando judex es cenurus,

Cuncta stricte discussurus —

-

CO kantyczka polska tak tomaczy:

Dzie on, dzie gniewu Pasl^iego,

wiat W proch zetrze, wiadf^iem tego

Dawid z Sybill wszystkiego.

Strach przyjdzie od wielmonoci
Paskiej, gdy zacznie w srogoci

Sdzi i najmniejsze zoci—

przerabiajc czterowierszówk „Venicreator" na trójwierszówk:

Duchu wity! Twe promienie

Spu na te ziemskie cienie,

A przyjd na owiecenie.

Przyjd, o Ojcze ubogich!

Przyjd dawco darów drogich.

wiato serc w cieniach mnogich—

która to trójwierszówka zjawia si w Hejnaach Roratnych:

Hejna Wszyscy zapiewajmy,
Cze i chwa Bogu dajmy.

Nabonie k'Niemu woajmy:

Mocny Boe W wysokoci.

Ty wiatem swej wszechmocnoci
Rozpd piekielne ciemnoci.

Czyi przypadkow i od tradycji cakiem niezalen jest liczba

dwunastu ksig Pana Tadeusza, jak dwunastu ksig Eneidy Wer-
giljusza, dwunastu tablic eposu babiloskiego Gilgamesz, czte-

rech ksig proroków wikszych i dwunastu ksig proroków mniej-

szych, jeeli Wolgang Schultz zdoa wykaza (Dokumente der

Gnosis, str. LXXXIV), e nawet Kanta dwanacie kategorji

stoi w wyranym zwizku z sugestj tradycji dwunastki, i jeeli

Kant jeszcze je szereguje w cztery trójki co do iloci, jakoci,

stosunku i sposobowoci (Krytyka czystego rozumu, tom. Chmie-
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lowskiego, str. 115 — 116), e staje nam przed oczami niebie-

skie Jeruzalem z Apokalipsy, majce bram dwanacie z podzia-

em: od wschodu bramy trzy, od pónocy bramy trzy, od pou-
dnia bramy trzy i od zachodu bramy trzy (XXI, 1

2— 1 3), albo

wreszcie rok dwunastomiesiczny z podziaem na cztery kwar-

tay po trzy miesice?

I czy moe by pozbawiona wszelkich tradycji, uyta bez

podoa jakiego systematu i tomaczona dowolnie wedle dzisiej-

szych naszych widze liczba czterdzieci cztery, majca wyraa
cyframi litery imienia „ludu ludów", gdy w dziedzinie religjo-

nistyki wprost roi si od podobnych przykadów, jak Apoka-
lipsy 666, znaczce wedle Ireneusz LATEINOS (Adv, haer.

V, 30), jak 777 lat ycia Lamecha (1 Moj. V, 31), jak 688
odpowiadajce imieniowi Jezus (Ireneusz, Adv, haer. II, 24),

jak 999 liczba imion Amram, Jochebed, Mojesz i Aron (Oskar

Fischer, Der Ursprung des Judentums im Lichte alttestamentli-

cher Zahlensymbolik, sir. 78), e na tych przykadach poprze-

staniemy?

Tote nie pozostaje nam nic innego, jak ukaza to tradycji,

na którem dla badacza widniej liczby, godziny i gwiazdy Mic-

kiewicza.

/. Znaczenie liczb.

wity Augustyn powiada, e ogó nie rozumie wielu sym-

bolicznych i tajemniczych ustpów Biblji z powodu nieznajomo-

ci znaczenia liczb (De doctrina christiana II, XVII, 3).

Jedynka jako jedyno i jedno bya tym, z czego wiat
cay powsta (Ireneusz, adv. haer. I, I 1). Dotd w wiecie chrze-

cijaskim symbolizuje Boga (Liebmann, Kleines Handbuch der

christlichen Symbolik, str. 237). Wedle witego Augustyna

oznaczaa specjalnie Ducha witego (Tractatus in Joannem
CXXII, 8). Pitagorejczycy zwali jedynk Apolinem (Plutarch,

De Iside et Osiride, 1 0). Jak j wyróniano, dowodzi rytua y-
dowski. W Dzie Sdny arcykapan kropic krwi, raz kropi
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W gór a siedm razy w dó, przyczym liczy: „Raz, raz i raz, raz

i dwa, raz i trzy, raz i cztery" etc. (Joma V, 3).

Dwójka symbolizowaa dwa przykazania mioci (Mat. XXII,
37 — 39), Boga i bliniego (Augustyn, Tractatus in Joannem

XVII, 6), take maestwo (Hieronim, Do Pammachiusa, 19),

najmniejsze poczenie: gdy dwóch ludzi modli si na ziemi o je-

dn rzecz, Bóg to speni (Mat. XVIII, 19), ale gdy przychodzi

rozgrom, nie zostanie „dwóch pospou" (1 Samuel. XI, 1 1).

Dwie tablice Mojeszowe bywaj w ten sposób przedstawiane,

e na jednej widniej trzy prawa boskie, na drugiej siedm praw

ludzkich (Historische Bilder-Bibel, Johann Ulrich Krause, Augs-

burg 1702, plansza 175). Dwójka symbolizuje te przeciwie-

stwa, jak niebo i ziemia, niebo i pieko, cnot i grzech, króle-

stwo Boga i królestwo tego wiata (Liebmann j. w. str. 238).

Pitagorejczycy nazywali Djan dwójk (Plutarch, De Is. et

Osir. 10).

Trójka jest symbolem zburzenia i odbudowania w cigu

trzech dni wityni ciaa Jezusowego (Jan II, 1
9—2 1 ) i w ten

sposób przeciwstawia si liczbie czterdzieci sze wiata, nad

czem si wity Augustyn szeroko zastanawia (Tractatus in Joan-

nem X, 10— 12), albowiem greckie sowo „anatole" (avaxoXYi)

znaczy wschód, „dysis" (Suaic) zachód, „arktos" (ap-ztoc) pó-
noc, „mesembria" (pi£a7j|j.ppta) poudnie; pierwsze litery tych

sów daj wyraz „Adam", przyczem „a" znaczy jeden, „d" czte-

ry, „a" znowu jeden, „m" czterdzieci, razem czterdzieci sze.
Inaczej jednak rzecz si ma w hebrajszczynie, w której wyraz

„Adam" pisze si „Adm" (alef, dalet i mem). Zachód znaczy

„aharit", poudnie „darom" a wschód „miszrakh", co daoby
liczb czterdzieci pi. Ale te u ydów okrelano wiat so-

wami „niebo, ziemia, morze" (Riehm, Handwoerterbuch des

biblischen Altertums, wyd. 2, str. 409), o ile nie poprzestawano

na sowach „niebo i ziemia". Tote Mickiewiczowskie „trzy

koce wiata dr, gdy on woa" ma swe oparcie na tradycji

i bynajmniej nie jest okreleniem dowolnem. Wyraz „Adam",
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nietylko imi wasne, ale „czowiek", symbolizuje w rozkrzyo-

waniu rk i nóg krzy, o czem wiadczy krzy witego Andrzeja,

którego imi greckie brzmi 'Avooa':, jak tomaczy Pap „Man-

nert" (Woerterbuch der griechischen Eigennamen, wyd. 3, str. 86),

czyli „Mniak", a co siga czasów znacznie starszych, jakwiad-

Wiz. 5. Krucyfiks w Kociele Maria in Kapitol w Kolonji.

cz pomniki (Wolgang Schultz, Das Hakenkreuz ais Grundzei-

chen des westsemitischen Alphabets, Memnon III, 175—200

i tablica III fig. 26). Wszelako krzy robiono take w ksztacie

litery Y, czyli zoony z trzech czci. By to pierwotnie znak

Seta (Dólger, IX0rC, str. 323), nastpnie znak „Syna czo-

wieka" (tame, str. 405 i uwaga 2, str. 398 uwaga 2), a wresz-

cie wyobraano Jezusa wiszcego na krzyu nietylko o ksztacie

greckiej litery T, ale take o ksztacie litery Y, jak wiadczy kru-
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cyfiks z drzewa w kociele Maria in Kapitol w Kolonji (Wiz. 5).

Przeto wyraenie Mickiewiczowskie „Krzy ma dugie, na ca
Europ ramiona, z trzech wyschych ludów, jak z trzech twardych

drzew ukuty" opiera si w swej przenoni na materjale faktycz-

nym i bardzo powanym a nie na tern, co si zwie licentia poeica.

Czwórka jest symbolem czterech stron wiata, czterech che-

rubów u tronu boego, czterech ewangelji (Ireneusz, adv. haer.

III, I I), czterech pór roku i czterech pór doby (Augustyn, De
doctrina christiana II, XVII, 3), czterech rzek rajskich (Lieb-

mann j. w. str. 227), wypywajcych z góry, na której stoi Je-

zus ród dwóch palm (Roscher, Lexikon III, 3467). W filozofji

czwórka jako czwórca (tetraktys) uznawana bya przez Pitago-

rejczyków za korze i ródo wszystkiego. Pierwsze cztery liczby,

dodane wzajem do siebie, daj dziesi. Odpowiadao to gre-

ckiej literze jota, wic Jezusowi (Ireneusz, adv. haer. I, 1 5). Sym-
bolika trójki i czwórki wyrazia si w nimbach trójktnych in:zwo-

roktnych (porów. Ks. Antoni Nowowiejski, Wykad Liturgji

I, 544 wizerunki N* 4 i 5).

Pitka jest symbolem Picioksigu Mojeszowego (Augustyn,

Tract. in Joannem XXV, 6) i odpowiadaa bodaj tygodniowi

piciodniowemu „hamusztu" (Hugo Winckler, Altorientalische

Forschungen II, II, 354j. Pi palców u rki dawao materja do

stylizacji liczbowej: „I ciga bdzie piciu z was stu" (3 Moj.
XXVI, 8). Ziemi dzielono na pi stref (Strabo, Geografja,

ksiga II). Dzielono koo poudnikowe take na szedziesit cz-
ci po sze stopni (Geminus-Manitius, str. 58—59) a std ma-

jcy 30 stopni znak zodjakalny musia si rozpada na pi czci
po sze stopni (porów. Boli, Antike Beobachtungen farbiger Ster-

ne, str. 89, 96). Pann nazywano konstelacj Kosa, El-Sumbela

(Ideler, Sternnamen, str. 1 68), u Babiloczyków Pszenic (Kugler,

Babylonische Planetenkunde, str. 36). I oto na freskach katakum-

bowych widzimy horoskop: doujce ryby, a na nich górujce ko-

sze, za w koszach chlebów pi albo sze (porów. Wilpert, Die

Malereien der Katakomben Roms II, 28).
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Szóstka symbolizowaa przedewszystkiem stworzenie wiata

w cigu szeciu dni, jak si o tern szeroko rozwodzi wity Au-
gustyn (De civitate Dei XI, 30). Std wiat ma istnie sze ty-

sicy lat a potem nastpi ma tysicolecie powszechnego pokoju,

jak to ogólnie wiadomo (Liebmann j. w. str. 198). Prócz nim-

bów trójktnych i czworoktnych, mamy take szecioktne (No-

wowiejski j. w. str. 544 N*6).

Siódemka wedle witego Augustyna wyraaa cao (De

civitate Dei Xl, 31). Panuje na caym obszarze myli. Jest to

liczba dni tygodnia, liczba sabatowa. Opowiadano sobie o istnie-

niu Rzeki Sabatowej w królestwie Agryppy midzy Arke a Ra-

fane, która pyna tylko w sabat a wysychaa w dni powsze-

dnie (Józef Flawjusz, Dzieje wojny ydowskiej przeciwko Rzy-

mianom VII, V, 1). Byo siedm murów Jerycha, które pady od

dwiku trb po siódmym okreniu (Jozue VI, 3-20). W Egip-

cie oprowadzano dokoa wityni krow siedm razy, gdy w sió-

dmym miesicu (ksiycowym) soce dokonywa swego obiegu

od przesilenia letniego do zimowego (Plutarch, de Iside et Osi-

ride, 32). Noe czeka siedm dni na wypuszczenie wtórej gobicy
(] Moj. VIII, 1 0), mamy siedmioro owiec Abrahama w sprawie

z Abimelechem (XXI, 28), siedmiokrotne pokropienie krwi
ofiarn (XVI, 1 4), oczyszczenie otarza trwa dni siedm (Ezechjel

XLIII, 26), grzeszny Izrael ucieka bdzie przed wrogiem siedmio-

ma drogami a przed cnotliwym Izraelem tylu drogami wróg ucieka

bdzie (5 Moj. XXVIII, 7, 25), a jest na niebie siedm orbit pla-

netarnych wedle staroytnego rzeczy pojmowania (Cyceron, De
natura deorum II, 27). Liczba ta miaa niesychane znaczenie

na caym Wschodzie a std i na zachodzie. Budowano wspaniae

Siedmiosferza, Septizonia (Cumont, Die oriental. Religionen im

roemischen Heidentum, str. 1 94) a w Babilonji siedmiopitrowe

wiee (Schrader, Keilinschriften u. d. Alte Testament, w opra-

cowaniu Zimmerna i Wincklera, wyd. 3, str. 616— 617). W Ek-

batanie zdobiono blanki siedmiu murów barwami siedmiu planet

(Herodot I, 98). Aeby wykaza, jak liczba siedm dziaaa na
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umysy, przytocz za Schraderem (Hoellenfahrt der Istar, Gies-

sen 1874) pie assyryjsk o siedmiu duchach:

Siedmiu ich jest, siedmiu ich jest,

W gbinie morsl^iej siedmiu ich jest,

W eterze nieba siedmiu ich jest,

W przepaci morskiej kotyska ich.

Nie s pci msJ^iej, nie s pci eskiej.
Nie bior niewiast, nie maj synów.

Zwyczajów ani porzdków nie znaj,
O mody udzicie, pragnienia, nie dbaj.
Siedmiu ich jest, siedmiu ich jest.

Siedmiu ich jest Adysynów.

W katakumbach rzymskich na freskach, wyobraajcych la-

manie Chleba (Fractio Panis), siedzi wokó sigmy siedm postaci

(Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms II, 1 5). wiecz-
nik siedmioramienny wityni jerozolimskiej symbolizowa siedm

planet (Józef Flawjusz, Antiquitates 111, VII, 7). ydzi dotd
posuguj si takiemi wiecznikami (E. Bischoff, Die Kabbalah,

na pocztku przedmowy do wydania pierwszego). Koció zna

siedm sakramentów, siedm darów Ducha witego, siedm grze-

chów gównych, siedm prób w Ojczenaszu, siedm sów ostatnich

Jezusa na krzyu. ydzi mówili o siedmiu niebach (Chagiga 1 2 b).

Jak gboko podzia na tydzie siedmiodniowy tkwi w syste-

macie, dowodzi heptagram magiczny, sigajcy czasów babilo-

skich. Jeeli, jak to wykazuje Bouche-Leclercq (L'Astrologie

greque, str. 482), trzymajc si systemu geocentrycznego (Wiz. 6)

oznaczymy kty heptagramu dokoa siedmiu planetami wedle ich

oddalenia od ziemi, to moemy bez odejmowania rki od papieru

wodzi ni po heptagramie, otrzymujc kolejne dni tygodnia

(Wiz. 7). Zacznijmy od poniedziaku (Dies Lunae), prowadmy
potem oówek do wtorku (Dies Martis), nastpnie do rody (Dies

Mercurii), dalej do czwartku (Dies Jovis), potem do pitku (Dies

Yeneris), std do soboty (Dies Saturni) i wreszcie do niedzieli

(Dies Solis). W ten sposób kreli si wogóle figury magiczne,

nie odejmujc rki od papieru, nawet magiczne krzye (F. Roeck,

Der Palaeozodiakus, Memnon VI, 171).
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Ósemka ukazuje si nam w Psalmie omiogosowym Dawida
(VI, I), na co jako na symbol zwraca uwag Jan Damasceski,
mówic o odnowieniu przez zmartwychwstanie (De orthodoxa

fide IV, 23). Wedle witego Augustyna ósemka wyraa dosko-

Wiz. 6. Odlego planet od ziemi wedle systemu geocentrycznego.

nao zbawienia (Ad inquisitiones Januarii, 28). Istnia kiedy

rok omiomiesiczny i tydzie omiodniowy (Bork, Das Venus-

jahr; W. Schultz, Das System der Acht, Memnon IV). Stoi to

w zwizku z omioramiennym krzyem zodjakalnym malajskim

(Memnon VI, tablica III fig. 7). Na tle takiego omioramiennego

krzya przedstawiano Chrystusa (Veuillot, Jezus Chrystus, tom.
ks. Michaa Nowodworskiego, str. 177 fig. 62). Uznano prze-
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cie, e znak ten stoi w zwizku z monogramem Chrystusa (Lieb-

mann j. w. str. 198).

Dziewitka symbolizowaa dziewi Muz, których istnienie

wity Augustyn zalicza do bajek (De doctrina christiana II,

XVIII). Wszelako lubiano wedle ich liczby siada do stou (Ma-

Wiz. 7. Heptagram siedmiu dni tygodnia.

crobius, Sat. I, VII, 12). O modlitwach na Prym, Tercj, Sext

i Non pomówimy póniej.

Dziesitka symbolizowaa dekalog (Augustyn, Tractatus in

Joannem VII, 1 0). Augustyn przypuszcza, e dziesiciostrunna

cytra psalmisty (Psalm XXXII, 2) nie bya wynikiem konie-

cznoci konstrukcyjnej, ale zastosowania pewnej symboliki (De
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doctrina christiana II, XVII, 4). Koza ofiarnego prowadzono na
puszcz okoo dziesiciu namiotów (Joma 66 b), co jest moe po-
zostaoci po roku dziesiciomiesicznym (porów. Bork, Das Ve-
nusjahr, Memnon IV, 98, który to rok dotar take do Italji).

Bractwa ydowskie, zasiadajc do spoywania baranka wielka-
nocnego, skaday si z dziesiciu lub dwudziestu osób (Józef
Flawjusz, Dzieje wojny ydowskiej VI, IX, 3), std liczba trzy-

nastu osób Wieczerzy Ostatniej jest w ewangieijach godna uwagi
jako odpowiadajca innej tradycji. Liczba dziesi odbia si
w dziesicinie podatkowej ( I Moj. XIV, 20 ; 5 Moj. XIV, 22).W wojskowoci wystpuj dziesitnicy, setnicy, tysicznicy za-
równo u ydów, jak i u Rzymian, wreszcie Turków (on-basza:
dziesitnik; juz-basza: setnik; bim-basza: tysicznik). W astro-

nomji i astrologji wystpuje dekada, jako trzecia cz znaku zo-
djakalnego z boskiemi upostaciowaniami, jak to wykazuje choby
planisfera Bianchiniego (Boli, Sphaera, tablica V).

Jedenastka musiaa take mie swoje znaczenie, gdy wyst-
puje jako czynnik algebraiczny w kabalistyce liczbowej (Oskar
Fischer, Orientalische und griechische Zahlensymbolik, str. 30).

Dwunastka symbolizowaa dwanacie pokole Izraela, dwu-
nastu apostoów, dwanacie konstelacyj zodjakalnych jako nie-

biesk Ekklezj (Ireneusz, Adv. haer. I, 1 7), sum skadu sdu
niebieskiego jako caoci (Augustyn, De civitate Dei XX, 5),
odbia si w roku dwunastomiesicznym, w tuzinie, w dwunastu
ksigach Eneidy Wergiljusza, w dwunastu kamieniach drogich na
piersi arcykapana ydowskiego jako symbolach dwunastu kon-
stelacyj zodjakalnych, dwunastu miesicy roku i dwuaastu poko-
le Izraela (Józef Flawjusz, Antiquitates III, VII, 7 ; Dzieje wojny
ydowskiej V, V, 7). Dotd mowa o „trzynastym przy stole",

jako o zbdnym.
Trzynastka bya liczb ksiyca, gdy rok skada]si z trzy-

nastu miesicy ksiycowych. Kruk by znakiem miesica trzyna-

stego jako wstawnego (Hugo Winckler, Die babylonische Kultur
in ihren Beziehungen zu der unsrigen, wyd. 2, str. 27). Na zo-

Dawno a Mickiewicz <
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djaku z Esne widzimy obok Blinit jakiego ptaka (Panckoucke,

Description de l'Egypte, tablica 19). Moe to kruk, moe kro-

gulec (Fritz Hommel, Zum babylonischen Ursprung der aegyp-

tischen Kultur, Memnon 1,210 przypisek).

Czternastka jest znowu liczb ksiycow. Ozyrys zosta po-

city na czternacie czci, gdy tyle dni jest od peni do nowiu

(Plutarch, de Iside et Osiride, 42), przyczem z Tyfonem sprzy-

sigo si przeciwko niemu siedmdziesiciu dwóch (tame, 1 3),

która to liczba odpowiada iloci poddekad zodjaku, a Tyfon od-

powiada socu (4 1
). Wic soce sprzysigo si przeciwko ksi-

ycowi z poddekadami zodjaku.

Pitnastka jako mendel stanowi czwart cz kopy, która

u Babiloczyków, jak i u nas, stanowia wielk jednostk w sy-

stemie rachunkowym (Hugo Winckler, Himmels- und Weltenbild

derBabylonier, wyd.2,str. 1 5-1 6), i std w Apokalipsie (Xli, 14)

i u Daniela (XII, 7) tajemnicze okrelenie „czas, dwa czasy i pó
czasu" oznacza moe tylko 2 1 O, czyli 60 + 120 + 30.

Szesnastka interesowaa Pitagorejczyków, gdy „kwadrat sze-

snacie mia liczb obwodu tosam z liczb powierzchni", jak

pisze Plutarch (De Iside et Osiride, 42).

Siedmnastka zwaa si u Pitagorejczyków Przegrod midzy
szesnastk a omnastk (tame), gdy te byy wyrazem pewnych

figur matematycznych a siedmnastka nie.

Omnastk bya przez Pitagorejczyków tak powaana, jak

szesnastka (tame).

Dziewitnastka zasyna w cyklu ksiycowym dziewitna-

stoletnim Metona (Ideler, Handbuch der mathematischen und

technischen Chronologie I, 298). Dziewitnastego dnia kapani

egipscy udawali si z Ark nad Nil, obchodzc uroczysto od-

nalezienia Ozyrysa, przyczem lepiono figurk podobn do ksi-

yca (Plutarch, de Iside et Osiride, 39).

Dwudziestka jako zdwojenie dziesitki miaa znaczenie dla

bractw ydowskich podczas uczty paschalnej (Józef Flawjusz,

Dzieje wojny ydowskiej VI, IX, 3).
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Liczba dwadziecia jeden symbolizowaa rozkad caoci na

czci (Oskar Fischer, Oriental. u. griech. Zahlensymbolik,

str. 28).

Liczba dwadziecia dwa odpowiadaa liczbie liter alfabetu

hebrajskiego. Istniaa u ydów tradycja, e liczba ich ksig wi-
tych powinna odpowiada liczbie liter ich alfabetu (Euzebjusz,

Historia Ecclesiae VI, 25).

Liczba dwadziecia trzy bya czynnikiem tajemniczego wzro-

stu si (Oskar Fischer, Der Ursprung des Judentums im Lichte

alttestamentlicher Zahlensymbolik, str. 69).

Liczba dwadziecia cztery odpowiadaa dwudziestu czterem

literom alfabetu greckiego, tylu ksigom lljady i tylu Odyssei

Homera, podziaowi doby na dwadziecia cztery godzin oraz

nieba na tyle kó godzinnych. W Apokalipsie widnieje dokoa
Boga dwudziestu czterech starszych (IV, 4).

Liczba dwadziecia pi jest, zdaniem witego Augustyna,

symbolem Zakonu przez pitk podniesionym do kwadratu, przy-

czem Augustyn wspomina pomnoenie piciu chlebów, któremi

nakarmiono pi tysicy ludzi (Tractatus in Joannem XXV, 6).

Liczba dwadziecia sze stanowi sum liczbow czterech

liter imienia Jahwe (Oskar Fischer, Der Ursprung etc. str. V).

Liczba dwadziecia siedm bya wana, gdy alfabet grecki

z trzema dodatkowemi znakami liczbowemi tyle wanie mia
znaków (W. Schultz, Dokumente der Gnosis, str. 20 I ). okie
królewski wBabilonji liczy dwadziecia siedm cali, liczono dwa-

dziecia siedm stacji ksiycowych (W. Schultz, Das System

der Acht, Memnon IV, 1 71 — 172), liczono dwadziecia siedm

dni wiecenia ksiyca (str. 1 68), a ciekawe, e Wóz Soneczny

z Trundholm (Sophus Miiller, Urgeschichte Europas, karta mi-
dzy str, 1 16 a 1 1 7) ma na tarczy soca dwadziecia siedm ze-

wntrznych kóek, rodkowych szesnacie a wewntrznych om, co

wskazywaoby na system kalendarzowy roku omiomiesicznego.

Liczba dwadziecia om jest znowu liczb ksiycow, gdy
Egipcjanie liczyli tyle dni wiecenia ksiyca i zatem tyle lat
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ycia lub panowania Ozyrysa (Plutarch, De Iside et Osiride, 1 3).

ArabowieJ liczyli dwadziecia om stacji ksiycowych (Ideler,

Sternnamen, str. 286—289).

Liczba dwadziecia dziewi oznacza pomoc, zbawienie

i zbawc (Oskar Fischer, Der Ursprung etc. str. 80 i 110,

Orient, u. griech. Zahlensymbolik, str. 1 7).

Liczba trzydzieci ma cae mnóstwo znacze. Dzielono znak

zodjakalny na trzydzieci stopni, miesic na trzydzieci dni i trzy-

dzieci nocy, std Szimszon (Soneczko) zakada si o trzydzie-

ci sukien wierzchnich i trzydzieci spodnich (Sdziów XIV,

1
2— 1 3). Ogólna liczba Eonów wynosia trzydzieci (Ireneusz,

Adv. haer. I, 1 7). Jezus wystpuje na widowni, majc lat trzy-

dzieci (ukasz III. 23). Liczba ta posiada znaczenie, gdy cho-

dzi o wojsko niebieskie: kady znak zodjakalny ma trzydzieci

armji, kada armja trzydzieci legjonów, kady legjon trzydzieci

rot, kada rota trzydzieci kohort, kada kohorta trzydzieci obo-

zów (Berachot 32 b). Ale najdziwniejszym bodaj zastosowaniem

trzydziestki jest w ksidze Szemot Rabba (roz. XV) zestawie-

nie rozwoju tarczy ksiyca z historj królestwa ydów. Czyta-

my tam: „Dopóki Bóg nie wywiód Izraela z Egiptu, dawa mu

do zrozumienia, e królestwo bdzie jego udziaem dopiero w trzy-

dziestym pokoleniu, jako jest powiedziano „Miesic ten bdzie

wam pocztkiem miesicy" (2 Moj. XII, 2). Miesic ma trzy-

dzieci dni i godno królewska ma by ustanowiona w trzydzie-

stem pokoleniu. Ksiyc zaczyna wieci dnia pierwszego mie-

sica Nisan i wieci dalej do pitnastego dnia, a wtedy tarcza

jego jest pena. Od pitnastego do trzydziestego dnia ubywa go,

a trzydziestego dnia nie jest ju widzialny. Izrael te liczy pi-

tnacie pokole od Abrahama do Salomona. Abraham zacz

wieci... Potem przyszed Izaak i take wieci... Potem przy-

szed Jakób i wiata jeszcze przybyo... Potem przyszed Je-

huda, Perec, Hecron, Ram, Amindabad, Nachszon, Salma,

Booz, Obed, Iszai, Dawid. Gdy przyszed Salomon, tarcza ksi-

yca staa si pena... Odtd królowie poczli si cigle zmniej-
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sza, synem Salomona by Rechabeam, synem Rechabeama Abi-

jah, synem tego Asa, dalej Jehoszafat, Jehoram, Achazabejahu, Jo-

asz, Amacejahu, Izijahu, Jotam, Achaz, Jechizedekijahu, Mena-
hem, Amon, Jaszmijahu, Johejakim. Gdy przyszed Cidekjasz,

który zosta olepiony, wiato ksiyca zniko... a witynia zo-

staa zburzona". Nadmieni wypada, e w powyszym ustpie

wyliczono trzydzieci dwa imion a nie trzydzieci.

Poprzestajemy na tych przykadach, stanowicych jednak

pewn cao ze wzgldu na przytoczone znaczenia pierwszych

trzydziestu liczb w ich kolejnoci. Fala tej tradycji bya zbyt

wielka, aby nie dotara do czowieka o tak niepospolitem wykszta-

ceniu humanistycznym, jak Mickiewicz.

2. Liczby i rzeczy.

Jeeli w zwizku niewtpliwym ze znaczeniem liczb pozo-

staj takie fakty literackie, jak dwanacie ksig Pana Tadeusza,

dwanacie ksig Eneidy Wergiljusza, znana z tradycji Lex duo-

decim tabularum, dwanacie tablic eposu babiloskiego Gilga-

mesz, dwadziecia cztery pieni Iljady i tyle pieni Odyssei

Homera, siedm psalmów pokutnych, pi ksig Zakonu Moje-
szowego, moe nawet tercyna, tryolet, sekstyna, oktawa, czter-

nacie wierszy sonetu i symetrja liczbowa w budowie zda, jak

w pitym rozdziale ewangelji Mateusza: 9 bogosawiestw (wer-

sety 3— 1 1 ), 9 wersetów przemówienia do bogosawionych

(12 —-20), 6 dalszych od wyrazu „Syszelicie" (21 —26),

6 nastpnych znowu po wyrazie ,,Syszelicie" (27—32), 5 po

wznowionym ,,Syszelicie" (33 — 37), 5 znowu od wyrazu

„Syszelicie" (43 — 48), albo u -ukasza w rozdziale jedena-

stym 7 przemówie Jezusa, w rozdziale dwunastym 7 takiche

przemówie, to jeszcze bd co bd nic innego nie widzimy

nad formalne ujcie rzeczy albo upodobanie.

Ale rzecz przybiera ju rozmiary szersze, jeeli w rozdziale

ósmym u Mateusza znajdujemy 6 cudów, w rozdziale dziewi-
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tym 9 cudów i jeeli czytamy u Ireneusza, e s i mog by tylko

cztery ewangelje z uzasadnieniem, i s cztery strony wiata,

który spoczywa na czterech supach (Adv. haer. III, I 1). Inna

to bowiem rzecz, gdy autor dzieli kompozycyjnie swój utwór

w ten lub inny sposób, a inna, gdy wypywa czterech wielkich

autorów jednej miary. Postrzegamy wprawdzie rónic pomi-
dzy ewangelj czwart a trzema innemi, zwanemi ewangeljami

synoptycznemi; ale pozostaje faktem, e autor ewangelji czwartej

stoi na wysokoci autorów trzech innych ewangelji.

Wszelako fakt ten bynajmniej nie jest odosobniony. Mamy
czterech proroków wielkich i dwunastu mniejszych, nad czem si

zastanawia wity Augustyn (De civitate Dei XVIII, 27 i 34).

Przypominaj si natychmiast cztery cheruby, dwigajce tron

Boga, oraz staje nam przed oczami liczba dwunastu pokole Izra-

ela, dwunastu apostoów i dwunastu znaków zodjaku. Dla kry-

tyka literackiego, który bada psychologj twórczoci, s to bez-

warunkowo fakty zdumiewajce.

Ale rzecz przybiera daleko wiksze rozmiary, gdy czytamy

u Mateusza o czterdziestu dwóch pokoleniach do pojawienia si

Chrystusa i to w ukadzie czternastkowym: ,,Od Abrahama do

Dawida pokole czternacie, od Dawida do przeprowadzenia ba-

biloskiego pokole czternacie i od przeprowadzenia babilo-

skiego a do Chrystusa pokole czternacie" (I, 17). Tu ju
widzimy, jak gdyby stosownie do poj, panujcych w tej sferze,

historja si rozwijaa wedle pewnego systematu liczbowego.

A i to nie jest faktem odosobnionym. Wiemy, e Egipt mia
pierwotnie okoo dwudziestu okrgów, tymczasem potem byo
ich czterdzieci dwa, tyle demonów jako ich reprezentantów,

z któremi Ozyrys sdzi umarych, czy nie popenili jednego

z czterdziestu dwóch grzechów (Breasted, Geschichl?e Aegyp-

tens, str. 31 i 160).

Równoczenie spotykamy si z innym podziaem geografi-

cznym, etnograficznym i administracyjnym. Podstaw jego jest

liczba siedmdziesit dwa. Podzielono ziemi na siedmdziesit
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dwie czci (Hugo Winckler, Himmels- und Weltenbild der Ba-

bylonier, wyd. 2, str. 54). Wierzono, e jest siedmdziesit dwa
narodów wiata (Zohar II, 58 b). Charakterystyczne, e Wgry
byy podzielone na siedmdziesit jeden komitatów i e w pro-

jekcie konstytucji polskiej naszego posa dr. Józefa Buzka znaj-

dujemy propozycj podzielenia Rzeczypospolitej naszej na siedm-

dziesit ziem (Projekty konstytycji Rzeczypospolitej Polskiej,

Warszawa 1920, wydawnictwo kancelarji cywilnej Naczelnika

Pastwa, str. 83).

Jak wiadomo, liczba siedmdziesit jest skrótem liczby siedm-

dziesit dwa, przyczem wystpuje obok nich jako z niemi równo-

znaczna liczba siedmdziesit jeden. Wedle jednych odpisów ewan-

gelji liczba rozesanych przez Jezusa uczniów wynosi siedmdzie-

sit, wedle innych siedmdziesit dwa (Soden, Die Schriften des

Neuen Testaments, cz II, str, 297, tekst i warjanty). Wielki

Sanhedryn ydowski liczy siedmdziesiciu jeden sdziów (San-

hedryn I, 6, a may dwudziestu trzech). Liczba tomaczów Sep-

tuaginty jest siedmdziesit, co uchodzi za skrót siedmdziesiciu

dwóch.

Inny fakt.

Czytamy w ewangelji czwartej, e wityni jerozolimsk

budowano czterdzieci sze lat (II, 20), Augustyn wyjania nam,

e jest to liczba symboliczna (Tractatus in Joannem X, 1 2),

i rzeczywicie znajdujemy u Józefa Flawjusza, e cao wityni
stana w cigu omiu lat a sam Przybytek w cigu roku i piciu

miesicy, za wedle innych odpisów w cigu roku i szeciu mie-

sicy (Antiquitates XV, XI, 5-6, editio Niese). Wtpliwoci nie

ulega, e mamy tu do czynienia z jednej strony z historj rzeczy-

wist, z drugiej strony z jej symbolicznem ujciem. Ale skd to

ujcie?

Czytamy w Talmudzie, e Rzym mia 365 ulic stosownie

do dni roku sonecznego i e król rzymski codziennie na innej

ulicy biesiadowa (Megilla 6 b). Monaby mniema, e metafizyk

talmudyczny nie zna Rzymu, a przeto odbudowa go sobie w umy-
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le astrologicznie. Cezar rzymski panuje nad caym wiatem, wiat

ma jedno soce, które w cigu roku obiega 365 stopni zodjaku,

podobnie zachowuje si król w Rzymie, a Rzym jest odbiciem

wiata, niejako jego tabliczk losow.

Ale ydzi znali chyba swoj Jerozolim i wiedzieli, e staa

na dwóch wzgórzach a witynia na trzeciem wzgórzu (Józef Fla-

wjusz. Dzieje wojny ydowskiej V, IV, 1). Tymczasem w ksi-

dze Zohar czytamy, e Jerozolima staa na dwunastu wzgórzach

po trzy wzgórza na kady punkt kardynalny (Zohar, tom. Pau-

ly II, 557). Tu ju wtpliwoci nie ulega, e mamy do czynie-

nia z Jerozolim inn, nie realn, z JerozoHm, jako pojciem i to

pojciem astralnem. Ale jak si to pojcie tomaczy?

W Apokalipsie czytamy, e Jerozolima tworzya wielki kwa-

drat i e w murze tego kwadratu byy: „od wschodu bramy trzy,

od pónocy bramy trzy, od poudnia bramy trzy i od zachodu

bramy trzy" (XXI, 13, 16).

Jerozolima rzeczywista miaa za czasów Józefa Flawjusza

sze bram (Dzieje wojny ydowskiej, przekad A. Niemoje-

wskiego, str. 549-550).

Jeruzalem Apokalipsy nie jest Jerozolim ziemi. Pismowite,
powiada Origenes, wcale nie miao na myli tego cienia ziem-

skiego, który si nazywa Judea i Jerozolim (Contra Celsum VII,

29). Miao na myli Jeruzalem niebieskie.

Ale jak wyglda jego wizerunek?

Jest to Hierosolyma guadrata, jak bya Roma guadrata (Sag-

lio, Dictionnaire des antiquites grecques et romaines VIII, 892).

Odpowiada tabliczce astrologicznej (wiz. 8), której wzory

znamy (Boli, Sphaera, str. 328). Znaki zodjakalne wyrzynano

na kamieniach ksztatu trójktnego (j. w. str. 470). Na kady bok

kwadratu przypadaj jako bramy trzy konstelacje zodjakalne.

Wedle tego pojcia nastpowaa projekcja obrazu na niebo.

Tak te w wizji Ezechjela wedle projekcji globusu na niebo cztery

cheruby, pene oczu z przodu i z tyu, oraz koa, chodz lub staj,

jak porusza si lub staje globus przez nas obracany.
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Projekcj tych poj byy wymiary wityni jerozolimskiej.

Wstpowao si najpierw po schodach o czternastu stopniach,

gówne wejcie miao na wysoko siedmdziesit okci, bram

byo-dziesi, a ku samemu Przybytkowi wstpowao si jeszcze

po dwunastu stopniach.

Bya to wic filozofja.

Ale filozofja ta nabawiaa nieraz jednak kopotu. Skoro

wszystkich dni Henocha byo 365 lat (I Moj. V, 23), skoro

TABLICZKA AiTkOLOGKZNA

Wiz 8- Tabliczka astrologiczna.

pojmowano, e Rzym mia 365 ulic a nawet 365 prefektów,

skoro wedle ukasza Jezus mia lat trzydzieci (III, 23), dziaa
publicznie rok, a ucierpia w dwunastym miesicu, jak twierdzili

gnostycy (Ireneusz, Adv. haer. II, 20-22), skoro ,,niewyma-

wialne imi Jezus" zawierao 30 elementów (Hipolit, Refutatio

omnium haeresium VI, 49), skoro wreszcie byo 365 nieb (Ire-

neusz, Av. haer. II, 35; Hipolit, Ref. VII, 26), przeto zaczto

gosi, e koció bdzie istnia tylko 365 lat. wity Augu-
styn wykazuje nico tego twierdzenia: ,,Woyli w usta Pio-

trowa, i dokona czarami, e imi Chrystusa bdzie czczone
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przez 365 lat... Od chwili czczenia imienia Chrystusa wskutek

jego pojawienia si w ciele... ju przed kilku laty upyno 365
lat" (De civitate Dei XVIII, 52—54).

Jakie byy jednak zasady owej filozofji, jeeli „niewyma-

wialne imi Jezus" miao skada si z 30 elementów?

3. Liczby a imiona.

Ca nasz fizyk moglibymy sprowadzi do matematyki

cia. Nauka dzisiejsza opiera ca sw mdro na liczbie. Wy-
raenie zjawiska za pomoc wzoru matematycznego jest szczytem

zabiegu umiejtnego.

Nie jest to nowo jako zasada, najwyej jako metoda.

Poniewa sowo byo zarazem pewn liczb, przeto nada-

wano mu znaczenie wielkie.

Bóg przywiód wszystkie zwierzta i ptaki do Adama, aby

je nazwa. Adam da im nazwy. I tak si nazywaj (1 Moj. II,

19 — 20).

Na pocztku byo Sowo i przez to Sowo wszystko si stao,

co si stao (Jan I, 1
— 3).

Ale potem w Babelu potnym pomieszay si jzyki wszyst-

kiej ziemi (1 Moj. XI, 9).

Tedy Sowo Adamowe róne byo od sowa Babelu, Indji,

Persów, Egiptu, Hellady i Romy.
Sowa wielkie, sowa magiczne, powiada Origenes, maj

pewn si, któr trac, gdy si je tomaczy na inne jzyki (Con-

tra Celsum I, 25). Przytacza przykady takich imion, jak Jezus,

Micha, Rafa, Gabrjel. I rzeczywicie, nawet u nas zachoway
si w formie pierwotnej takie imiona, które ostatecznie monaby
przetomaczy, jak Chrystus (Pomazaniec), Teofil (Bogumi),

Teodor (Boydar), lub nawet Izydor (dar Izydy).

O jak to chodzi si tajemnicz?

W jzyku hebrajskim a take w greckim wyraano liczby za

pomoc liter. Systemat by stay i powszechnie znany ludziom
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wyksztaconym. Wic kacie sowo byo zbiorem pewnych liczb,

jak wyraz „mag" (mg) odpowiada liczbom 40 ^ 3, wyraz krew,

„dam" (dm) liczbom 40 + 4, wyraz czowiek, „adam" (adm)

liczbom I + 4 + 40. Liczby te daway pewne sumy. Tedy litery

wyrazu „mag" daway sum 43, litery wyrazu „dam", krew,

daway sum 44, za litery wyrazu „adam", czowiek, daway
sum 45. Szukano tedy w sowie jego wartoci liczbowej, ma-

tematycznej, czyli jak dawniej mówiono „geometrycznej", i std

ydzi nadali tej metodzie szukania wartoci liczbowej sów na-

zw „gematria" (Levy, Neuhebraeisches und chaldaeisches Wór-

terbuch I, 324).

Jeeli wic wyraz „dam" mia w jzyku hebrajskim warto
liczbow 44, to przetomaczony na jzyk grecki jako „haima"

posiada warto liczbow 52, a przetomaczony na jzyk polski

jako ,,krew" traci wszelk warto liczbow, gdy u nas midzy
literami a liczbami zwizku niema. Tak dzi nasz chemik pilnuje,

by mu pod postaci cieczy nie mieszano wody z rozmaitemi od-

czynnikami, dla których wynalaz formuy matematyczne.

Nie poprzestawano jednak na formule, e „adam" znaczy 45.

Takie imi byo „wymawialne". Uywano formuy bardziej zo-

onej, w której imi „wymawialne" stawao si „niewymawial-

nem". Albowiem zamiast znaków literowych wypisywano brzmie-

nie liter i sumowano litery. W ten sposób wymawialne imi Je-

zus miao sze liter, czyli elementów, gdy niewymawialne miao
trzydzieci (Hipolit, Ref. VI, 49).

Zdaje si jednak, e systemat by jeszcze bardziej zoony.
Albowiem Oskar Fischer zrobi ciekawe spostrzeenie. Liczba

imienia Jahwe wynosi 26. Jeeli si t liczb wyrazi przez 2/13,

to okae si, e warto liczbowa imienia Józef bdzie si wy-

raaa w formule 12 13, imienia Jakób 14 13, imienia Izaak

16X13, imienia Hagar take 16 13, imienia Zacharjasz 34 1 3

i t. p. Zasad jest tu wic trzynastka, liczba ksiyca, „rogu zba-

wienia". Nawet takie sowa nale do tego rzdu, jak adonaj

5X 13, malcach czyli anio 7 > 13, efod czyli napiernik arcy-
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kapana 7X13, szamaim czyli niebiosa 30X 1 3 i t. p. Lecz prócz

podstawy 1 3 Oskar Fischer znalaz j w liczbie 23: imi Lewi

znaczy 2x23, Jozue 1 7 X23 i t. p. Liczba podstawowa 29 daje:

Noe 10X29, Samuel 13X29, Samson 24X29 i t. p. Liczba

podstawowa 3 1 daje: Jordan 9x3 1 , Sinear 20X31, Sesach

take 20 3 1 i t. p. Liczba podstawowa 47 daje: Ezaw 8X47,
Tora 13X47 i t. p. Liczba podstawowa 7 1 daje: Bileam 2x71,
Faraon 5 X 7 1 i t. p.

To bya owoczesna matematyka zjawisk.

Jak widzimy, stanowia ona integraln cz owej filozofji

staroytnej, która si odbia w Dziadach Mickiewiczowskich

i w ich liczbie tajemniczej czterdzieci cztery.

4. Liczby a godziny.

Sowa Gustawa „Wybio dwie godziny: mioci, rozpaczy,

a teraz nastpuje godzina przestrogi" dowodz, e nie chodzio

o godziny w znaczeniu chronologicznem, ale symbolicznem. To
samo spotykamy w ewangeljach. Czytamy: „aden si na rk
nie targn, bo jeszcze nie przysza bya godzina jego" (Jan

VII, 30). „Idzie godzina i teraz jest, gdy usysz gos syna bo-

ego" (Jan V, 25). „Przysza godzina, oto bdzie wyda Syn

Czowieczy" (Marek XIV, 41). „Ale to jest godzina wasza

i moc ciemnoci (ukasz XXII, 53). „Ciebie zachowam od

godziny pokusy" (Apokalipsa III, 10). „Pozna tedy ojciec, e
ona godzina bya, której mu rzek Jezus: Syn twój yje" (Jan

IV, 53). „Godzina, której si nie domniemacie. Syn Czowie-

czy przyjdzie" (ukasz XII, 40). Nastpnie mamy zdarzenia

w pewnych godzinach: „A bya godzina trzecia i ukrzyowali

go" (Marek XV, 25). „A od godziny szóstej staa si ciemno po

wszystkiej ziemi a do godziny dziewitej " ( Mateusz XXVII, 45).

„A okoo godziny dziewitej Jezus zawoa wielkim gosem"
(Mateusz XXVII, 46).

Znaczenie godzin ewangelicznych uwidoczni si, gdy roz-

patrzymy literatur tak zwanych godzin kanonicznych, przezna-
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czonych na mody, których to godzin jest siedm: Jutrznia, Pry-

ma, Tercja, Sexta, Nona, Nieszpory i Kompleta.

Wszelako najwicej uwagi powicano trzem godzinom ka-

nonicznym, mianowicie Tercji, Sexcie i Nonie, tak, e niektórzy

autorowie kocielni innych nawet nie wspominaj, jak Tertulljan

(De oratione, 25), Cyprjan (De oratione dominica, 34) i Kasjan

(De coenobiorum institutis II, 2).

Tertulljan pisze, e trzeba odprawia mody o godzinie trze-

ciej, szóstej i dziewitej, gdy Pismo wite specjalnie je wy-
rónio. O godzinie trzeciej nastpio zesanie Ducha witego
na Apostoów (Dzieje Apostolskie II, 15)- O godzinie szóstej

Piotr wstpi na dom, aby si modli, i mia widzenie (Dzieje

Apostolskie X, 9). O godzinie dziewitej Piotr i Jan weszli do

wityni na modlitw i ujrzeli paralityka, którego Piotr uzdro-

wi (Dzieje Apostolskie III, I ). Te mody symbolizuj dug spa-
cony Ojcu, Synowi i Duchowi witemu. Wspomina te, e
i Daniel modli si trzy razy dziennie (Daniel VI, 10).

Cyprjan wyjania, e godzina pierwsza do trzeciej ukazuj

pen jej liczb, tak samo godzina czwarta do szóstej i siódma

do dziewitej. Dlatego zdawien dawna zachowywano te godziny,

przeczuwajc ich tajemnicze znaczenie, a do owej tajemnicy obja-

wienia. Albowiem Piotr mia widzenie o godzinie trzeciej, a od

szóstej do dziewitej Pan wisia na krzyu, zmywajc krwi na-

sze grzechy.

Kasjan pisze, i w niektórych klasztorach piewano na Tercj,

Sext i Non tyle Psalmów, ile jednostek liczya kada godzina.

Jeeli chodzi o godzin pokusy, to warto przeczyta, co pisze

wity Bazyli, zwany Wielkim, Wymieniajc w swych Regu-

ach Obszerniejszych wszystkie godziny kanoniczne (XXXVII,
3— 5), radzi o godzinie szóstej, odpowiadajcej poudniowi, od-

mawia Psalm XC celem uwolnienia si od zasadzek djaba po-

udniowego.

W Konstytucjach Apostolskich (VIII, 34) powiedziano, i
na Tercj naley si modli, poniewa o godzinie trzeciej Pan
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usysza wyrok mierci od Piata, o szóstej, czyli na Sext, po-

niewa Pan o tej godzinie zosta ukrzyowany, za na Non,
czyli o dziewitej, poniewa z powodu mierci Pana nasta wtedy

rozruch w przyrodzeniu.

Hipolit w Kanonach (25) powiada zgodnie z ewangelist

Markiem, e Pan zosta ukrzyowany o trzeciej i dlatego naley

si modli na Tercj, dalej na Sext, poniewa wtedy nastpio

wzburzenie natury z powodu mki Pana, za na Non, poniewa

o dziewitej Pan odda ducha w rce ojca niebieskiego.

Poniewa zestawienia formalne bynajmniej nie s naszym

celem, ale moliwe wniknicie w istot poj i pyncych std

usposobie, nastrojów i uniesie, przeto winnimy zaznaczy, i
znaczenie godzin byo swego czasu tem wiksze, i miernikiem

ich byy gwiazdy.

Dzielono niebo na dwanacie wycinków dwugodzinnych we-

dle znaków zodjakalnych. Mówiono tedy, e „wschodzia go-

dzina Barana" (Bazyli, Hexaemeron VI, 6). Za ni wschodziy

kolejno godziny: Cielca, Blinit, Raka, Lwa, Panny, Wagi,

Skorpiona, Strzelca, Kozioroca, Wodnika i Ryb.

Ju na kilkanacie wieków przed nasz er, jak wiadcz ta-

blice tebaskie z grobów królewskich w Biban el-Moluk, Egip-

cjanie znali godziny nieba (Boli, Sphaera, str. 1 83). Jeszcze Ara-

tos w Fenomenach (w. 558 i nast.) dzieli niebo na dwanacie

wycinków godzinnych. Tymczasem Hipparch, wykazawszy, e
gwiazdozbiory zodjakalne nie s równych rozmiarów i jednako-

wego pooenia w Pasie Zwierzycowym, podzieli niebo na

dwadziecia cztery odstpów godzinnych i ukaza gwiazdy tych

godzin, biorc za podstaw ich górowanie (Hipparch- Manitius,

str. 122—123, 270— 281).

Stawianie horoskopu byo aktem „wypatrzenia godziny",

wedle której astrolog wróy z gwiazd (Hipolit, Ref. IV, 1 ; V, 1 3).

Przeto godziny nieba byy losowe. Godzina moga „umiecha
si do czowieka" (Megilla 6 b), ale wedle woli boej moga
by „godzin pokusy" lub „godzin mocy ciemnoci".



LICZBY I GODZINY 79

Godziny tern potniejszy wpyw wywiera musiay na wiat
chrzecijaski, e jak dzi u nas nazywa si ulice i dziedzice
miejskie imionami witych, a dawniej miasta i rzeki, tak w za-

Wiz. 9. Andromeda, Kasjopea i Panna z dziecitkiem jako „bogosawiona mi-
dzy niewiastami".

raniu chrzecijastwa zaludniono niebo postaciami witemi. Kon-
stelacja ilabdzia symbolizowaa Ducha witego, gwiazdozbiór

Wownika symbolizowa Chrystusa, w Klczniu widziano sym-

bol Adama wyznajcego grzechy, w Kasjopei Ew, w Smoku
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szatana z ksigi Hioba, który stawa przed Panem, okrywszy
ziemi (Hipolit, Ref. IV, 47— 50). Co wicej, w znaku Panny

widziano Marj z Dziecitkiem Jezus (Abu - Maszar u Bolla,

^ÓscfioM miGida qoMmy
sLsty l^ (OoHarm) i nacLiji

Sar na ^ydut

Wiz. 10. Wschodzi gwiazda godziny szóstej (t Wolarza) i naczynie postawione,

czyli Puhar na Hydrze.

Sphaera, str. 5 1 3). Panna jest na niebie jedyn niewiast z dzie-

citkiem. Niema dziecitka Andromeda, ani Kasjopea. Ona jest

tedy „bogosawion midzy niewiastami" (Wiz. 9). W Wo-
dniku widziano Jana Chrzciciela: „Aquarius, Johannes Baptista,
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quia in alveo Jordanis salvatorem baptizavit", „Wodnik, Jan

Chrzciciel, poniewa ochrzci zbawiciela w oysku Jordanu"

(p. Piper, Mythologie der christlichen Kunst 1, 2 str. 300).

Razem tedy z godzinami nieba wschodziy gwiazdy istot

witych, które nastrajay zbonie, ale take dwiga si i opa-

da Smok-Szatan, oskarajcy ludzi dniem i noc przed Bogiem

(Hipolit, Ref. IV, 47; Apokalipsa XII, 10) a wreszcie wscho-

lhcf)C'(£(( fju^i(/ij /j (jcff iny xf( /i'//(/ f ifóJUciiiia

e /

Wiz. I I . Wschodz gwiazdy godziny dziewitej ('f i p Klcznia), na wscho-

dzie Korona Pónocn2r>z Gemmami jako skay rozpade, na poudniu linja pou-
dnika przecina z góry do dou Zason Nawy, a na zachodzie widniej Muroje

,^ zodjaków z Esne.

dzi Strzelec i za nim Kozioroec, których gwiazdy napeniay
ludzi przestrachem, albowiem symbolizoway djaba i jego roga-

tego pomocnika, jak to pisa wity Zenon z Werony (Trakta-

ty II, 43).

Wschodziy gwiazdy godzin kanonicznych, wic gwiazda

godziny trzeciej (b Lwa), kiedy na supie poudnika zawisa

Mumja midzy Cielcem - Apisem a Baranem - Ammonem, dwoma
zonikami (p. wyej Wiz. 3). Wschodzia gwiazda godziny

szóstej a z ni naczynie postawione, przypominajce to na-

czynie, z którego Jezusa na krzyu pojono (Wiz. 1 0). Wscho-

Dawno a Mickiewicz 6
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dziy gwiazdy godziny dziewitej, kiedy to poudnik przecina

z góry do dou Zason Nawy, na wschodzie widniej skay roz-

pade, czyli Gemmy Korony Pónocnej, a na zachodzie ukazuj
si umarli pod postaci dwóch Mumji (Wiz. 1 1 ).

Ten wiat min. Min bezpowrotnie. Zaginy dla Jdrze-
jów i Janów niadeckich jego wyobraenia, jego filozofja i mi-

styka. Przyszli nowi ludzie a z nimi nowe pojcia i nowe filo-

zofje. Godziny nieba stay si godzinami ziemi, wydzwanianemi
przez zegary i otrbywanemi z wieyc. Noc staa si rzeczywi-

cie tylko cieniem ziemi, jak to ju gosi Plinjusz (Hist. nat. II, 1 0).

Wszystko poszo innemi drogami, zagadnienia dnia i nocy, ciaa
i duszy, pastw i narodów. Postrzega to polityczny wizie wi-

leski, któremu wszystko da chciano dla rozumu a nic dla serca.

I mówi tedy, patrzc w okno: „Nocy cicha, gdy wschodzisz, kto

ciebie zapyta, skd przychodzisz; gdy gwiazdy przed sob roz-

siejesz, kto z tych gwiazd tajnie przyszej drogi twej wyczyta..."

Ale ju nie rozumia tego wiaty Doktór, co sposób szczepie-

nia ospy z Anglji na Litw przywióz a przed Nowosilcowem
si paszczy, tak, nie rozumia, gdy mówi: „Ledwie oczom
wierz. Mój indeks na dwunastej, na samym numerze stan,
i na dwunastej sam indeksu nosek; eby cho o sekund ruszy,

cho o wosek!" Próno wic Ksidz Piotr go ostrzega: „Bra-

cie, i twój ju zegar stan, i nie ruszy do drugiego poudnia.—
Bracie, myl o duszy". Zatracia si tedy realna podstawa mi-

stycznych uj: „Wybio dwie godziny: mioci, rozpaczy, a te-

raz nastpuje godzina przestrogi".

Oto byo naszem zadaniem uchyli bodaj rbek tych pod-

staw realnych.
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Gdy w roku 1 823 ukazay si razem z Grayn dwie pierw-

sze czci Dziadów, mianowicie tak zwana cz druga i' tak

zwana cz czwarta, czyli Dziady wileskie, w których roio si
od zjawisk cudownych, musiao byo nastpi wielkie zaniepo-

kojenie z jednej strony ród umysów akademickich tak wia-
tych, jak braci niadeckich, a z drugiej strony ród organizacji

tak postpowych, jak loa masoska „Przesd zwyciony", za-

oona „na wschodzie Krakowa" roku 1822, tego roku, którego

loe masoskie na Litwie zostay zamknite a loe masoskie w Ko-
ronie o rok wczeniej (S. F, Dobrianskij, Masonskija oi w Li-

twie, 1911, str. 22 i 26y. Wszak jeszcze tak niedawno sam autor

tych dziwnych utworów w swej Odzie do modoci wystpowa
przeciwko „przesdom wiato micym". Potny racjonalizm,

poparty wietnym zaraniem nauk eksperymentalnych, zalicza

wszelkie opowieci o tak zwanych „duchach" do przesdów.

Gdyby nie genjusz Mickiewicza, prawdopodobnie ten jego to-

mik zostaby poprostu wymiany. Ale wielka poezja, tchnca

z kadego wiersza, bya potniejsza, ni mdrców „szkieko

i oko". Dziady wileskie wstpnym bojem zdobyy sobie pu-

bliczno i weszy na zawsze w skad naszej literatury klasycznej.

Kiedy po roku 1 863 dziki Szkole Gównej w Warszawie

rozbudzi si u nas ruch umysowy, którego hasem by pozyty-

wizm, Mickiewicz by ju zbyt wielki, aby mona byo targn
si na laur, ocieniajcy jego czoo. Spotykao si wprawdzie na
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wspomnienie drugiej i czwartej czci Dziadów ironiczne umiesz-
ki, powtarzano artobliwie za Sowackim „I ganie pastwo bia-

ego ksiyca, jak w poemacie Dziadówr druga wieca", syszao
si czasem a bardzo na boku zoliw uwag, e i wieszcz na-

rodowy „niekiedy gupstwa pisa", ale rzetelnie i w tak trud-

nych warunkach pracujca nauka polska nie wiedziaa istotnie,

z jakiej strony ma przystpi do tych utworów i w jaki sposób

pogodzi sumienne wyniki swych bada z istn filozofj widm
1 upiorów. Daremnie bowiem krytyka twierdzia, e Mickiewicz

upoetyzowa tylko wiary pospólstwa, co zreszt nasuwaa wa-
sna jego przedmowa do Dziadów wileskich. Ale kady wia-
tlejszy i subtelniejszy czytelnik wyczuwa doskonale, e te wiary

byy wiarami samego Mickiewicza. Jeeli chcemy, by poeta by
„czowiekiem caym", to nie powinnimy si dziwi, e take
uczony takim caym chcia by czowiekiem. Nie móg by kim
mnym w laboratorjum fizycznem a cakiem kim innym podczas

odczytywania Dziadów. Tylko trzpiot umysowy moe nas ko-

kieteryjnie zapewnia, e ,,rozumie wszystko". Czowiek po-

wany powiada sobie szczerze i otwarcie: nie rozumiem. Susz-
no tedy kae przyzna, e nauka polska na podstawie stanu

swej wiedzy miaa zupene prawo wzrusza ramionami wobec
drugiej i czwartej czci Dziadów.

Ale stan wiedzy naszej zmienia si ustawicznie, a wreszcie

zmieni si na tyle, e musi nastpi zmiana stosunku samej na-

uki do tych arcydzie. Pogld jej na nie wymaga rewizji. A re-

wizja ta jest tem pilniejsza, i czy si z koniecznoci rewizji

teorji i metod naszego ludoznawstwa, które jest wprawdzie bar-

dzo pracowite, ale dla swego przebogatego zbioru materjaów
tak potrzebuje reformatora, jak go wreszcie w Koperniku znala-

za astronomja. Mówimy o tem dlatego, poniewa ludoznawstwo

nasze tak samo nie wie, co ma pocz z wszystkiemi ludowemi

wiarami, przesdami i zabobonami, ratujc si teorj faszywej

obserwacji prostactwa i opacznoci jego sdów, jak caa nauka

nas7:a nie wiedziaa, co ma pocz z Dziadami wileskiemi. Brak
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studjów orjentalnych i religjonistycznych, naturalnie studjów rki

pierwszej a nie drugiej po zagranicznej, absolutne unikanie stu-

djów psychicznych i metapsychicznych, utrudniao zorjentowanie

si w tym bdzie, który chcia ludoznawstwo uchowa jako dy-

scyplin autonomiczn z jej apriorystyczn klasyfikacj „przes-

dów". Jake bowiem ludoznawstwo da sobie rad z ,,powrotni-

kami", czyli z widmami nieboszczyków, z zatrzymywaniem si
niekiedy zegarów, skoro mier dom nawiedza, i z tysicem in-

nych uporczywie wyaniajcych si faktów, jeeli tkwi bdzie

nadal w obrbie dotychczasowych supów granicznych swego

naukowego zaciekawienia?

Tote gdy dla drugiej czci Dziadów szukano jako Sezamu

filozoficznego klucza w ludoznawstwie, klucz ten znalaz si w in-

nej cakiem dziedzinie bada umiejtnych, które to badania nie-

tylko domagaj si dla siebie osobnego otarza w Panteonie wie-

dzy, ale w dodatku roszcz pretensj do szczytnego miana naul^

ef^sperymentalnyeh. I tylko dlatego, e stan ich ju na tym znalaz

si szczeblu, omielamy si wzi je za punkt wyjcia do rozpa-

trzenia a zjawiskowego drugiej i czwartej czci Dziadów, zwa-

nych Dziadami wileskiemi, i powstay w Wilnie po przyjedzie

tam Mickiewicza z Kowna za urlopem.

Nie przeczymy, e dla ludzi nieobeznanych z tem tem zja-

wiskpwem, niejedno z tego, co tu napiszemy, bdzie si wyda-

wao bajk o elaznym wilku. Nie bdziemy te przytaczali ca-

ego szeregu faktów, kompromitujcych wiedzowców urzdowych,

jak ten, e, gdy 1 I marca 1878 roku Du Moncel przedstawi

Akademji Francuskiej fonograf, uczony Bouillaud chwyci go za

gardo, nazywajc „oszustem" i „brzuchomówc". Fonograf i bez

Akademji trafi do ludzi. Tak samo rzecz si ma z tem zjawi-

sowem Dziadów. Kto nie ciekaw, moe nie czyta. Jego to rzecz,

czy chce wierzy, e ju posiad klucz do wszystkich tajemnic,

czy te nie chce wierzy. Bouillaud ulega temu przesdowi.

Przystpujemy do rzeczy. _
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/. Uroczysto Dziadów.

W drugiej czci Dziadów Mickiewicz odtworzy nam ob-

rzd staroytnej uroczystoci, obchodzonej na Litwie przez po-

spólstwo pod przewodnictwem gularza.

Widzimy wntrze kaplicy w pobliu cmentarza wieczorem,

gdy ksiyc ju wzeszed. Przysonito starannie wszystkie okna,

ustawiono w rodku trumn, któr otoczya koem gromada. Gu-
larz wygasza zaklcia. Zjawiaj si kolejno widma zmarych,

z którymi niegdy czonkowie gromady pozostawali w bliskich

stosunkach.

Gularz uywa kdzieli, smolnych uczyw, kota z wódk,
stuy, kropida i gromnicy.

Prócz tego przygotowano dla zmarych jado i napoje.

Gularz kae najpierw spali na powietrzu gar kdzieli. Gdy
nastpnie wygasza zaklcia, zjawiaj si duszyczki dwojga dzia-

tek, dc do matki, która je stracia. S to duchy lekkie.

Tu przed pónoc gularz kae zamkn drzwi kaplicy na

kódki, gdy o tej chwili zakl ma duchy najcisze. Skoro ski-

n lask, zapalono kocio z wódk. I oto przez okno chce do-

sta si do kaplicy upiór zego pana, który umar przed blisko

trzema laty. Ale widma pomorzonych godem sug jego, przy-

brane w ksztat ptaków nocnych, broni mu dostpu. Upiór wal-

czy z niemi, lecz nadaremno.

Nastpnie zjawia si widmo pochej dziewczyny wiejskiej,

która za ycia nie umiaa zosta kochank, on, matk. Daremnie

zalecali si do niej modziecy. Umara, majc lat dziewitnacie,

nie zaznawszy ani troski, ani prawdziwego szczcia. I gdy za

ycia wzgardzia najczulszemi wyznaniami, po mierci pragnaby
chocia przez chwil poigra z modziecami. Ci znajduj si

w gromadzie i wycigaj ku niej rce. Jaki powiew unosi jednak

z ich obj cie zmarej dziewczyny.

Obrzd dobiega do koca, ju gularz wydaje rozkaz ode-

mknicia drzwi kaplicy, gdy niespodziewanie jeszcze jedna zjawia
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si mara. Jest to widmo nieszczliwego kochanka. Od serca

w dó ciekn mu sznurkiem korale krwi. A wanie w gromadzie

znajduje si niewiasta w aobie, noszonej niewiadomo po kim,

gdy jej m i jej rodzina ciesz si zdrowiem. Widmo jest mil-

kliwe, lecz zwraca na ni wzrok dziki. Niewiasta martwieje. Gu-
larz kae wzi j pod rce i wyprowadzi. Ale widmo rusza

za ni.

Na tern koczy si nocna uroczysto.

Doda naley, e widma przemawiaj a gromada powtarza

sobie ich sowa.

A take zwróci naley uwag na to, i panuje tu specjalny

pogld na mier, niespotykany ani w systematach teologicznych,

ani te w systematach filozoficznych, o ile sigaj naturalnie na-

sze wiadomoci.

Wedle tego pogldu dusza nie wychodzi odrazu z ciaa po

mierci, ale przez pewien czas, nawet przez kilka lat, pozostaje

w ciele, i musi si dopiero z niego wyzwoli.

Musimy tedy stawi sobie dwa nastpujce pytania:

1

)

czy znane s nam z historji opisy podobnych obrzdów
i zjawisk?

2) co moe nauka wspóczesna powiedzie na podstawie swo-

ich obserwacyj i bada o realnoci zjawisk tego rodzaju?

2. Gustaw u k.sidza w Zaduszki.

Suchajc rozkazów Kocioa, chccego wytpi na Litwie

resztki zabobonów, pochodzcych jeszcze z czasów pogaskich,

ksidz wiejski zniós obrzd Dziadów, praktykowany przez lud

nocami po kaplicach i pustych domach. Mona sobie wyobra-

zi, jakie ten zakaz wywoa wraenie- By to bowiem zamach na

dawno uwicon. Pospólstwo trzyma si swych wiar i prak-

tyk uporczywie. Tedy w oczach jego ksidz musia uchodzi za

nowatora. A by to ksidz unicki, którego nie obowizywa ce-

libat. Lecz owdowia. Siedzi wanie wieczorem w Zaduszki ze
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swemi dziemi, chcc im odczyta z ksiki stosown nauk na

dzie taki. Przed obrazem Matki Boskiej ponie lampa. Zapali

na stole dwie wiece. Nie zwróci uwagi, e w ten sposób po-n bd trzy wiata, które wedle panujcego przesdu sprowa-

dzaj nieszczcie. Ze sów jego miarkujemy jednak, e wyzby
si wszelkich przesdów, bdc umysem wiatym i kierowni-

kiem ksztaccej si modziey. Ale wierzchnia warstwa kryty-

cznego intelektu pokrywa tylko warstw oddoln podwiadomo-
ci, w której kryj si dawne wiary i z nich pynce nastroje.

Musiaa mu te mci nieco spokojno ducha myl, e w tej

chwili pospólstwo jest wzgldem niego usposobione nieyczliwie

z powodu zniesienia Dziadów. Wic niewiadomo, czy tam za ta-

jemniczym progiem wiadomoci myl o trzech wiatach pon-
cych i to w wieczór Zaduszek nie nurtowaa. Zbliaa si go-

dzina dziewita.

W tej wanie chwili kto do drzwi zastuka. Na progu zja-

wi si jaki dziwny czowiek, ubrany cudacznie. Ksidz si

zmiesza. Dzieci si wystraszyy, biorc przybysza za trupa lub

upiora. Wreszcie ów czowiek przemówi. Tak, jest umarym,
ale tylko dla wiata. Podaje si za pustelnika. Nie chce wyjawi
swego nazwiska. Powiada, e jest znajomym. Bywa tu. Przed

mierci. Bdzie ze trzy lata. Idzie zdaleka. Szuka drogi, prowa-

dzcej do takiego kraju, której mu ksidz jako kapan ukaza nie

moe. Jest to kraj mierci wieczystej. Zreszt póniej powie, kim

jest. A tymczasem udzieli ma ksidzu przestrogi. Zaczyna za-

chowywa si niespokojnie, nuci smutne piosenki, wspomina

swoj mio nieszczUw i dobywa sztyletu. Gdy ksidz prze-

raony chce go powstrzyma, chowa sztylet. Jeszcze nie pora.

Skazówka na dziewitej i pon jeszcze trzy wiata. Wyznaje,

i niegdy popeni cik zbrodni. Tedy pragnie mierci, ale ja-

kiej innej, mierci wiecznej. mier jest rozmaita. Wszak i dzie-

wczyna umiera dla wiata, gdy zostanie on. Opowiada dzieje

swej mioci, swego entuzjazmu- Mówi o zjawiskach dziwnych.

Nagle podchodzi do kantorka, w którym jest robak-koatek, po-
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wiada, e jest to dusza, która czego da, zapytuje: „Czego-
dasz, duszyczko?" Udajc gos, pochodzcy z kantorka, mówi:
„Prosz o troje paciorek" . Dzieci mniemaj, e rzeczywicie usy-
szay jaki gos. Ksidz przeczy, kae im i spa. Wtedy pu-

stelnik mówi: „Nie dziw, gosu natury nie dosysz starzy".

Wtem bije godzina dziesita, kur pieje, jedna wieca ganie. Pu-

stelnik zaczyna dre. Ksidz nie moe zrozumie, jakim sposo-

bem wieca zgasa. Pustelnik z nagym zapaem powiada, e
natura ma take swe tajemnice, których nie odsoni takim, jak

on. Ksidz na to odzywa si nieco czulej. Pustelnik take staje

si wzgldem Ksidza czulszym. Ksidz rozpoznaje w nim da-

wnego swego ucznia Gustawa, który przepad bez wieci. Te-

raz Gustaw zaczyna opowiada Ksidzu dzieje swego tragicznego

ycia. Gdy doszed do momentu, kiedy wskutek nieszczliwej

mioci zgaso dla niego wszystko, nagle chwyta sztylet, przebija

si. A wanie bije godzina jedenasta, kur pieje drugi raz i ga-

nie druga wieca. Ale Gustaw nie upad, cho wbi sobie szty-

let a do rkojeci. Nawet krew nie pynie. Ksidz nie moe si
w tem wszystkiem poapa. Gustaw mówi, e „tylko dla nauki

scen boleci powtórzy zbrodzie". Ju wybiy dwie godziny,

jedna godzina mioci, druga rozpaczy. Teraz idzie godzina trze-

cia, godzina przestrogi. Gdy Ksidz postrzega, e oczy Gustawa

jak gdyby zaszy bielmem, gdy stwierdza, e puls mu bi prze-

sta, a rce ma zimne, jak elazo, Gustaw nagle powiada, jakie

zamiary przywiody go „na wiat". Ksidz odprawia z dziemi

mody za dusze umarych. Przychodzi wic i pyta go, dlaczego

zniós obrzdek Dziadów. Niech usucha rady i niech Dziady

przywróci. Bo s duchy, które potrzebuj pomocy. Zaraz te pro-

wadzi dzieci pod kantorek, pyta koatka: „Czego potrzebujesz,

duchu?" Teraz istotnie z kantorka gos si odzywa: „Prosz
o troje paciorek". Ksidz jest tak przeraony, e chce wezwa
ludzi. Gustaw go zawstydza. Gdzie rozum? Gdzie wiara? Ni-

czego nie trzeba si ba. Ale ksidz patrzy na Gustawa ju, jak

na mar: „Mów, czego potrzebujesz?" Lecz Gustaw - zjawa nie
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potrzebuje niczego. S inni. S ci, którzy byli jego uczniami, któ-

lych uskrzydli do górnego lotu, których ogie wrodzony podnie-

ca sztucznie. On, Gustaw, dla przestrogi Ksidza cisn swe
ycie w trzy godziny. Wic niech tamtym daje pomoc modlitw
i mszaln ofiar. On za ycia by tylko cieniem kochanki, jak ten,

który nie ma wasnego bytu. Tedy nie ma go i po mierci. Jak

<:ie bdzc przy kochanki wdzikach, bywa albo w niebiosach,

albo w piekle, w niebiosach, gdy wiew go zbliy do jej ust,

w piekle, gdy widzi, e inne usta do ust lubej si zbliaj. To
potrwa jeszcze dugo. Tak dugo, dopóki Bóg nie powoa ko-

chanki do nieba. Albowiem wtedy on, jej cie, za ni tam si
wkradnie. W tej chwili zegar zaczyna bi pónoc, kur pieje po

raz trzeci, ganie lampa przed obrazem, czyli wiato trzecie, Gu-
staw piewa „Bo suchajcie i zwacie u siebie", znika, a jaki

niewidzialny chór powtarza za nim, jak na uroczystoci Dziadów:

„Bo suchajmy i zwamy u siebie" etc.

Oto jest tre zjawienia si Gustawa u Ksidza w Zaduszki.

Jedno jest pewnikiem. Gustaw nie jest istot yw. Wyka-
emy to zaraz. Jest widmem. Sam Ksidz to wreszcie miarkuje,

nazywajc go „upiorem, mar", co dzieci postrzegly odrazu. Wy-
nika to zreszt niewtpliwie z caej treci. Upiór, by wpyn
na Ksidza, zjawia si i powtarza w jego obecnoci scen samo-

bójstwa. Zniesienie obrzdu Dziadów nie uwolnio Ksidza od

takiego nawiedzenia. Przeciwnie. Dziady przeniosy si do jego

mieszkania.

I znowu musimy stawi sobie szereg pyta:

1

)

czy znane s nam bodaj z empirji fakty tego rodzaju i do

jakiego nale ta zjawiskowego?

2) a jeeli tak, to czy prócz czystej empirji daje si bada ta-

Scie fakty eksperymentalnie, to znaczy, postarawszy si o warunki

wymagalne zjawiska, wywoywa je?

3) i czy w pomnikach pimiennictwa znajdujemy o nich wia-

domoci, zgodne z powtarzalnemi zjawiskami tego rodzaju?
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3. Dziady wiles/^ie a scena dziewita Dziadów drezdeskich.

Nim si zajmiemy tem zjawiskowem Dziadów wileskich,

musimy rozpatrzy krytycznie Noc Dziadów, któr kocz si
Dziady drezdeskie.

Jest to co w rodzaju dopisku do Dziadów czci trzeciej,

majcego powiza kompozycyjnie wszystkie czci. Dopisek ten

powsta prawdopodobnie pod wpywem przyjació, którzy nie

mogli zorjentowa si w caoci.

Jest to rzecz napisana w chwili odpywu natchnienia. Za-

wiera nawet tak niebywae u Mickiewicza bdy faktyczne.

Opodal kaplicy, gdy pospólstwo udaje si na uroczysto
Dziadów, Kobieta mówi do Gularza:

Chc jednego widzie ducha

;

Tego, co przed lay wielu.

Zjawi si po mem weselu.

Co poród duchów gromady ,

Slanq nagle l^rwawy, blady,

I mnie dzikiem ol^iem owi
I ani sowa nie mówi.

Gularz tomaczy jej, e to musia by duch czowieka y-
wego, albowiem na obrzd Dziadów mona wzywa cienie lu-

dzi ywych.

Dusza zwana po imieniu *

Objawia si W /e^^/m cieniu

;

Lecz pó^i i-yje, usl nie ma.

Stoi biaa, gucha, niema.

Rana, któr mia ów cie, bya zadana w dusz. Czowiek
ten yje i razem z towarzyszami zostaje wywieziony na pónoc.

Otó jeeli widmo kochanka nieszczliwego z czci dru-

giej Dziadów byoby w tym sensie tosame z Gustawem w cz-

ci czwartej, to zachodziby szereg nieusuwalnych sprzecznoci.

Najpierw Gularz na owym obrzdzie nie wzywa cienia. Ale

przypumy, e to uczynia w mylach pasterka w aobie. Wsze-

lako Gularz tam wyranie powiada, e upiór wychodzi z grobu,

znajdujcego si w kaplicy:
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Pasterlio, o tam W aobie...

lVsa, bo czy mi si wydaje.

Czy ty usiada na grobie ?

Dziatki! parzajcie dla Boga!
Wszak, to zapada podoga
I blade widmo powstaje;

Zwraca stopy /(u pasterce.

Biae lice i obsony...

Fakt ten zosta jeszcze w inny sposób ustalony. Oto Gu-
larz, chcc widmo odpdzi, powiada:

Duszo przeklta, czy boga.
Opuszczaj wite obrzdy!
Oto roztwara podoga.
Kdy wszede. Wychod tdy.

Nie ulega wic wtpliwoci, e jest to widmo czowieka

utnarego.

Ale przypumy, e jest cieniem czowieka ywego ie wsku-

tek zakazu z tajnie obchodzonych Dziadów udaje si bezpore-

dnio na plebanj. Wszelako w kaplicy zjawi si po dwunastej.

Tymczasem u ksidza zjawia si przed dziewit.

Jeeli za jest jaka rónica czasu, jeeli wic obrzd Dzia-

<lów odby si wczeniej a bytno na plebanji póniej, to znowu

wika si bdziemy w sprzecznociach. Cie czowieka yjcego
ust nie ma, jest niemy. A Gustaw mówi, mówi duo, nawet bar-

dzo duo. Wic przypumy, e to nie jest cie czowieka y-
wego, ale poprostu czowiek ywy. Jake to czowiek ywy mo-

e wbi sobie sztylet a po rkoje, krew nie pynie, a on nie

pada? No, wiemy z dowiadcze nad osobami histerycznemi, e
w stanie kataleptycznym s zupenie niewraliwe na ukócia. Ale

wrómy do literatury. Pasterka zjawia si na obrzd Dziadów

"W aobie. Tymczasem Gustaw biada:

Gdyby na mojej pamitk mki
Jeden przynajmniej dzionek chodzia w aobie.
Przypia jedn czarn Wstk do sukienki!

Krytyka, wniknwszy w chronologj Dziadów czci trze-

ciej i dopisku Noc Dziadów, byaby wogóle w kopocie, gdy
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zbiegaj si w jednej jednostce czasu takie fakty, jak wywiezie-

nie modziey, mier Doktora i mier Bajkowa. Prawda, Mic-

kiewicz przenosi to na to wieczystoci, bdcej cig teraniej-

szoci. Ale Dziady nie s utworem jednolitym. Powstaway
w rónych momentach ycia Mickiewicza. I Mickiewicz, piszc

Dziady wileskie, wcale jeszcze nie myla o Dziadach drezde-

skich i myle nie móg, gdy nie byo jeszcze zdarze, stano-

wicych wtek ich treci.

Tote stoimy na stanowisku, e Dziady wileskie, zoone
z czci drugiej i czwartej, stanowi cao w sobie zamknit
i e nie mona ich wyjani Dziadami drezdeskiemi, w szcze-

gólnoci ich scen dziewit. (Wiadomo, e w wydaniu paryskiem

z r. 1844 na str. 251 tomu drugiego znajduje si bd drukar-

ski ,,Scena Xr* zamiast ,,Scena IX". Dlatego mówimy o sce-

nie dziewitej a nie jedenastej).

Bierzemy Dziady wileskie tak, jak s napisane. Uwaamy,
e widmo kochanka nieszczliwego jest widmem czowieka umar-

ego i to samobójcy. Jest to ten sam, który wystpuje w wier-

szu naczelnym ,,Upiór**. Jest ,,Na wiecie jeszcze, ale nie dla

wiata". Jest , .upiorem", ,,nocnym czowiekiem", ,,yj, co byli

na jego pogrzebie*'. Zgin w wieku modym. ,,Podobno zabi

sam siebie". Pewien zakrystjan stary widzia, jak wychodzi

,,z ziemi".

Prawdopodobnie to samo widmo zjawia si u Ksidza jako

Gustaw. Gdy Ksidz, tak wierzc w swoj nauk, zniós obrzd

Dziadów, niech zobaczy, do jakiego stanu doprowadzi swemi

naukami jednego z uczniów swoich. Ucze ten przychodzi po-

wtórzy w jego obecnoci scen samobójstwa.

W dziesi lat póniej, gdy w jednym z kocioów drezde-

skich rozbia si nad Mickiewiczem ,,bania poezji", wzi znowu

siebie, Gustawa, za motyw, a w wizieniu przemienia go w Kon-

rada. W tern znaczeniu i kochanek z drugiej czci Dziadów

i Gustaw z czwartej, osoba jedna, s rzeczywicie osob yjc

—

w Mickiewiczu. Dopisek Noc Dziadów jest z tego stanowiska
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prawdziwy. Ale tylko z tego stanowiska. To jest stanowisko nie-

lada wobec olbrzymiej szczeroci Mickiewicza. Ale pod wzgl-

dem literackim jest inaczej. W czci drugiej wystpuje mara

samobójcy rzeczywistego. I w czci czwartej wystpuje widmo
istotnego samobójcy.

Mamy wic do czynienia z widmami. Szukamy ich ta zja-

wiskowego.

4. To zjawiskowe.

Jeszcze Alfred Lehmann, dyrektor psychofizycznego laborato-

rjum uniwersytetu w Kopenhadze, piszc o zjawiskach medjumi-

stycznych, zaliczy je do przesdów w swem obszernem dziele

o zabobonach i czarach od czasów najdawniejszych do teraniej-

szych (Aberglaube und Zauberei von den aeltesten Zeiten an bis

in die Gegenwart, tom. dr. med. Petersen I, wyd. 2, Stuttgart

1908. str. XII, 665).

Ale ju dr. K. H. E. de Jong w ksice o misterjach w sta-

roytnoci (Das antike Mysterienwesen, Lejda 1 909, str. X. 362),

powoujc si na badania szeregu uczonych, jak Crookes, Richet,

Janet, Gibert, Gurney, Morselli, T. W. H. Meyers. A. T. Me-

yers, C. de Wateville, Sabatier, Lubbock, C. T. Varley, L. Loe-

wenfeld, J. Maxwell i nasz Juljan Ochorowicz, nietylko zakwe-

stjonowa suszno takiej klasyfikacji, ale zarzucajc Lehman-

nowi niedostateczne przygotowanie do odzywania si o takich

rzeczach „od czasów najdawniejszych" (str. I 1 9), wykaza w spo-

sób nader interesujcy, e misterja staroytne, szczególniej Eleu-

sis i Samotraki, takie wanie to zjawiskowe mie musiay. Bo
niepodobna zjawisk z temi misterjami zwizanych tomaczy so-

bie oszustwem kapanów, efektami wietlnemi pierwotnej w owe
czasy techniki i naiwnoci wierzcych. ród nich byo do lu-

dzi wiatych, autorów niepospolitych, a nawet szyderców, jak

Apulejus, autor Zotego Osa.
Badania medjumistyczne, którym ju od stu lat powicali

si lekarze, jak Justyn Kerner (Die Hellseherin von Prevorst)»



WIDMA 97

mimo caej starannoci i sumiennoci pozostawiay do yczenia

prawie wszystko, dopóki nie zostaa do nich zastosowana foto-

grafja. A to si stao niemal natychmiast po jej wynalezieniu. Ale
i wtedy jeszcze badania medjumistyczne wywoyway zdecydo-

wan opozycj, gdy zdawao si, e wyniki ich stoj w racej
sprzecznoci z klasycznym dorobkiem wiedzy wspóczesnej.

Wany krok naprzód uczyni Ochorowicz swoj teorj pro-

mieni sztywnych (Zjawiska medjumiczne IV, 152) oraz ideo-

plastji fizycznej (I, 122, 133, 162). Ju bowiem wiedzielimy

co o promieniach. Ale bya to jeszcze bd co bd hipoteza.

I dopiero lekarz monachijski, niegdy zdecydowany i woju-

jcy przeciwnik medjumizmu (j. w. IV, 26), Schrenck-Notzing,

otworzy szeroko bram umysowi nowoczesnemu do zrozumie-

nia tych zjawisk, gdy za pomoc caego mnóstwa zdj fotogra-

ficznych wykaza, jak to podczas seansu wyania si z medjum
subtelna materja, zwana ideoplasm albo eleplasm, bardzo roz-

cigliwa i kurczliwa, która pod bezwiednym wpywem psychicz-

nym osób, biorcych udzia w seansie— a wpyw psychiczny

musi si wyraa w wpywach fizycznych— przybiera najrozmait-

sze ksztaty a do skoczonych ksztatów postaci ludzkich (Ma-
terialisations - Phaenomene, Monachjum 1914, str. Xli, 523 ze

I 50 wizerunkami fotograficznemi i 30 tablicami: Der Kampf um
die Materialisations - Phaenomene, Monachjum 1 9 1 4; z 20 wi-

zerunkami fotograficznemi i 3 tablicami).

Schrenck-Notzing nie poprzesta na aparacie fotograficznym.

Bra teleplasm take pod mikroskop (Materialisations- Phaeno-

mene, str. 1 1 5, 21 7).

W okresie jego bada a do momentu publikacji by prze-

wiadczony, e teleplasma wyania si z medjum wszystkiemi

otworami ciaa. Tymczasem okazao si, e dlatego, i tak to

sobie wyobraao medjum. Sugestja ma tu wpyw decydujcy.

Gdy wytomaczono medjum, e emanacje mog si odbywa wo-
góle z ciaa, teleplasma pocza si wyania take z miejsc ciaa,

nie majcych adnych otworów.

DawDo a Mickiewicz 7
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Wyniki bada Schrenck-Notzinga za jednym zamachem usu-

ny konieczno przyjmowania dwóch rzeczy, przeciwko którym

buntowa si rozum, mianowicie duchów i dziaania na odlego
(actio in distans). Z chwil bowiem, gdy wyczony zostaje nie-

obliczalny dla uczonego czynnik cudownoci, gdy sprawa caa

sprowadza si do rzdu bada laboratoryjnych, choby najtru-

dniejszych i najbardziej ryzykownych, najniewdziczniejszych

i wymagajcych nielada genjuszu, ju umys uczonego wspócze-

snego, obarczony materjalistycznym pojmowaniem zjawisk, cho-

cia nawet byby ciasny i maemi wyposaony zdolnociami, mu-

si zoy bro opozycji, gdy otrzymuje pozew do laboratorjum.

Wprawdzie moe jeszcze na podstawie swych zrozumiaych zre-

szt uprzedze i siy swego stanowiska urzdowego zamyka dla

takich bada drzwi swego laboratorjum i laboratorjów podlegych

jego wpywowi instytucji naukowych, ale ju nie moe ani mil-

czeniem, ani adn perswazj zatamowa ruchu, powodujcego

powstawanie laboratorjów prywatnych, a wreszcie powstrzyma

literatury, która przeksztaca opinje, atakuje nauk oficjaln, zmu-

sza jej przedstawicieli do rewizji swego stanowiska, a wreszcie

apeluje do nieuprzedzonych pokole narastajcych, które zazwy-

czaj decyduj o powodzeniu sprawy.

Gdy równoczenie nauki psychiczne tak wany postp uczy-

niy, i stwierdziy istnienie zjawisk metapsychicznych, jak roz-

szczepianie si osobowoci, jak praca psychiczna podwiadoma,

jak wreszcie caa telepatja, umys nowoczesnego uczonego w ko-

rzystniejszym znalaz si pooeniu, ni by wtedy, gdy zjawiska

psychiczne miay dla niego pozór niezoonoci i gdy bra

myl za tak wydzielin mózgu, jak wydzieliny nerek lub gru-

czoów.

A gdy wreszcie ulego zmianie zasadniczej pojcie samej ma-

terji dziki przyjmowaniu w atomie jonów i elektronów, rozka-

daniu si i skadaniu atomów, czyli dematerjalizacji i materjali-

zacji materji, w dodatku jako zjawisk ustawicznie w przyrodzie

zachodzcych, usunita zostaa ostatnia przeszkoda filozoficzna.
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która w imi tak zwanego klasycznego dorobku wiedzy naszej

kazaaby a priori odrzuca konieczno czy tylko potrzeb lub

bodaj racjonalno zajmowania si takiemi zjawiskami.

Tote materja zebrany w tej dziedzinie przez badaczów jest

dzi ju w stosunku do niedawniejszoci tak bogaty i tak zna-

mienny, e obej si bez niego nie moe badacz pomników pi-

miennictwa slaroytnego.

Bo gdyby nawet dla niego, jako nie bdcego specjalist

w naukach przyrodniczych, zjawiska te miay by czystym uro-

jeniem uczestników tego rodzaju dowiadcze, to musi znowu na

podstawie swego materjau historycznego stwierdzi, e w takim

razie owe urojenia posiadaj stae symptomaty nawet w mnó-

stwie wypadków epokowo, cywilizacyjnie i co do poziomów psy-

chicznych niesychanie od siebie odlegych i adn fam nie po-

wizanych. Wystraszony na seansie prostaczek, nie majcy po-

jcia o istnieniu tak zwanych papyrusów czarodziejskich, dostp-

nych w wielkich ksinicach wiatowych tylko dla najwikszych

specjalistów, tak baga zjawy o zjawiska dla swej osoby nieszko-

dliwe, jak mniej wicej przed dwoma tysicami lat baga o to

mag (Jong, Das antike Mysterienwesen, str. 145). Pewni ucze-

stnicy seansów tak samo prosz o zjawy dla siebie drogie i tak

samo proba ich zostaje wysuchana, jak proba wtajemniczeca

sakralnego zabiegu, zwanego po grecku yJpahanatismos, wzbi-

cie si w sfer niemiertelnoci, jak to widzimy w tak zwanej

Liturgji Mitraistycznej, wydanej w oryginale i przekadzie przez

Albrechta Dietericha (Eine Mithrasliturgie, wyd. 2, Lipsk i Ber-

lin 1910, str. X, 248). Gdy podczas seansu ukazuj si wia-
teka, uczestnicy odprawiajcy to, co moglibymy nazwa „nie-

szporami spirytystycznemi", tak bagaj ducha o materjalizacj

doskona i dla nich widoczn, jak przed kilkunastu wiekami pod-

czas podobnego posiedzenia na widok tajemniczego wiata ba-
gali o to gnostycy (Pistis Sophia, ouvrage gnostique de Valen-

tin, tom. z jzyka koptyjskiego na jzyk francuski E. Amelineau,

Pary 1895, str. XXXII, 204). Gdy na dzisiejszych seansach
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jedni rozpoznaj zjaw a inni nie rozpoznaj, przed dwoma ty-

isicami lat mistrz ubóstwiany ukazuje si po mierci stroskanym

uczniom, pizyczem jedni „ujrzawszy go, pokonili si, a niektó-

rzy wtpili" (Mat. XXViII, 16— 17). Stao si to w miejscu

z góry wskazanym. Gdy na wspóczesnych seansach podczas

zjawisk gosowych w obecnoci sceptyków zdeklarowanych zjawy

niekiedy si skar na ich oporno, przed dwoma tysicami lat

mistrz „siedzcym jedenastu spoem u stou" (ava7vai^voic;) uka-

zuje si, wyrzuca im „ich niedowiarstwo", e widzc go „nie

wierzyli" (Mar. XVI, 14). Gdy podczas seansów dzisiejszych

zdarza si, e uczestnik poznaje zjaw po pewnych cechach swo-

istych, sposobie chodzenia, noszeniu róaca, pewnych waci-
wych sobie czynnociach, lub jakiej charakterystycznej blinie,

przed dwoma tysicami lat, gdy zjawa sakralna uczniom znikna,

rozpoznali j po bogosawieniu i amaniu chleba (uk. XXIV,
30—3

1
). Gdy podczas seansów wspóczesnych uczestnicy kry-

tyczni starannie drzwi na klucz zamykaj, chc koniecznie dotkn
si rkami zjawy i przekona si o jej namacalnoci, i gdy zjawa

wyciga ku nim rce, kadzie sobie te ich rce na gowie i pier-

siach, przed dwoma tysicami lat zebranym w domu uczniom

przy drzwiach zamknitych ukazuje si zmary mistrz, stajc w po-

rodku nich, kae uczniowi niewiernemu oglda swe rce i do-

tkn si swego boku (Jan XX, 26 — 27). Gdy na seansach

wspóczesnych dugoletni ich uczestnik zachowuje si absolutnie

sceptycznie, lecz nagle razu pewnego ujrzy widmo swego syna,

usyszy jego gos i wzruszony do gbi poczyna szlocha, tak

przed dwoma tysicami lat niewierny ucze ród kolegjum ucz-

niów wiernych zostanie realnoci zjawiska tak poruszony, e
zawoa: „Pan mój i Bóg" (Jan XX, 28). Gdy na seansach mo-

dnej naszej stolicy zjawa mówi, a obecni powtarzaj sobie jej

sowa, w Mickiewiczowskim przedstawieniu obrzdu Dziadów,

obchodzonego na gbokiej Litwie przez prostactwo, zjawa mó-

wi: „Bo suchajcie i zwacie u siebie, e wedug boego roz-

kazu" i t. d. gromada powtarza sobie: ,,Bo suchajmy i zwamy
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U siebie, e wedug boego rozkazu" i t, d. Gdy wreszcie ród
nowoczesnych medjów spotykamy nietylko typy bierne, ulege

woli kierownika seansu, ale take typy czynne, rozkazodawcze,

na których grzmice danie gasn wiata elektryczne, jak o tym

przekonalimy si wielokrotnie, powtarzajc eksperyment w sposób

przerozmaity, tak przed dwoma tysicami lat mistrz rozkazuje wia-

trom i ucisza wzburzone fale jeziora (Mat. Viii, 23—27). Gdy
na wspóczesnym seansie zjawy niekiedy cisn si i wzajemnie

gwatownie odpychaj, podczas obrzdu Dziadów ptactwo pie-

kielne nie daje dostpu do kaplicy upiorowi zego pana.

Wobec takiej a nieprzebranej zbienoci symptomatów ba-

dacz pomników pimiennictwa staroytnego musi sobie rad nie-

rad powiedzie, e nawet bez wzgldu na realno zjawisk seanse

ukazuj mu to zjawisJ^owe tego, co w tekstach spotyka, i czego

w aden sposób przedtem wyrozumie nie zdoa, a nie móg
przecie jako historjozof sta na tem ciasnem stanowisku, e aku-

rat to tylko jest realne, co zrozumie moe jego pokolenie, wszystko

za masowem choby przywidzeniem, czego on, tego pokolenia

czonek, nie widzia.

Jako tedy umys, który szuka musi analogji i bra stamtd,

gdzie j ostatecznie znajduje a w dodatku w tak niezwykej ob-

fitoci, nie moe nadal zadowolni si prac czysto ksikow,
inaczej nie wyszedby nigdy z zakltego koa utartych komuna-

ów teoretycznych. Stara to zasada, e kto chce zrozumie poet,

musi pozna jego wiat. Koniecznoci jest tedy poznanie wiata,

z którego Mickiewicz czerpa materja do drugiej i czwartej cz-

ci Dziadów. Tak przecie powszechnie uznana wskazywaa me-

toda. A to wanie tak byo trudne i tak zaniedbane.

Tem bardziej za trzeba byo zabra si do tego ta zjawisko-

wego, gdy jego istota dostaa si na warstat eksperymentalny nauki.

Analogje literackie nabray cech analogij zjawisk. Tedy nawet ba-

dacz literatury musia w jakiem laboratorjum eksperymentowa...

Ciekawe, e ci, którzy tak starannie zajmuj si zbieraniem

opowiada o przesdnych praktykach ludowych i tak wysoko ce-
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ni swoj specjalno, nie fatygowali si do istnej kuni tych prak-

tyk, z ich stanowiska przecie kuni przesdów i zabobonów.

Dlaczego? Bo pta ich przesd, e opowieci przez nich zbie-

rane s zmyleniami. Przecie powinni byli szuka zaklinaczy,

podglda praktyki czarowników, a wreszcie wdziera si popro-

stu na seanse medjumistyczne, nastawia aparaty fotograficzne

i fonografy, a nie wyznacza sobie masowo jako zadania nauko-

wego zbierania wycznie tego, co lud prosty o tem mówi lub

paple. Powinni byli dawno otoczy medja opiek instytucji na-

ukowych, choby w swem mniemaniu tylko tak, jak si do ce-

lów wiwisekcyjnych znosi do laboratorjów króliki i winki mor-

skie, albo dla szczepie rozmaite inne zwierzta. Jake ju da-

wno psychicy badaj ciekawe typy psychiczne i robi z niemi

rozmaite dowiadczenia w klinikach i szpitalach! Ludoznawstwo

zupenie si tem nie interesowao. To wanie sprawio, e na-

uki eksperymentalne tak si wyniosy dumnie nad nauki humani-

styczne, i e nietylko wydary naukom humanistycznym bero pa-

nowania nad umysami, sobie wycznie przyznajc wadztwo,
ale nawet jy je traktowa lekcewaco ku wielkiej szkodzie fi-

lozoficznoci caego naszego pokolenia a waciwie ju pokole

kilku.

Rozeznanie ta zjawiska jest we wszystkich dziedzinach ba-

da ludzkich rzecz podstawow. Zjawisko, przeniesione na to
obce, staje si zupenie niezrozumiaem. Muszle znajdowane na

szczytach gór, przeniesione na to sporu, czy istnia potop, czy

nie istnia, stay si zjawiskiem tak niezrozumiaem i tendencyj-

nie zmylonem, e umysy krytyczne zaciekle przeczyy faktowi

jego realnoci. Ale przeniesione na to geologji, która nam mówi
o wznoszeniu si dolin i opadaniu gór, natychmiast stay si dla

umysu naszego czem zupenie naturalnem. Zjawiska medjumi-

styczne, ukazujce si na tle stanu wiedzy naszej z przed kilku-

dziesiciu a nawet kilkunastu lat, musiay podlega kwestjono-

waniu, za na tle naszej wiedzy dzisiejszej ju stanowi przed-

miot specjalnej gazi nauki o powanej i pokanej literaturze.
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Gdyby wic nasze badania medjumistyczne nie byy nawe*

osigny tego stopnia rozwoju, który osigny dziki stwier-

dzeniu wyaniania si teleplasmy, to i tak stanowiyby dla ana-

lityka drugiej i czwartej czci Dziadów, znajcego w sposób wy-

starczajcy pomniki pimiennictwa staroytnego, to zjawiskowe

niewtpliwej autentycznoci, gdy w dodatku Mickiewicz posia-

da musia waciwoci medjalne, jak wiadczy sprawa dowiad-

czenia z piercionkami pa w Wejmarze u Goethego (Wady-
saw Mickiewicz, ywot Adama Mickiewicza II, 43, 44), albo

stan jego podczas pierwszej improwizacji paryskiej (tame III, 8 1 :

„Caa twarz jego przybraa jak anielsk posta; dziwna, nie-

pojta wiato otoczya jego skronie", z listu Eustachego Ja-

nuszkiewicza), i gdy bezwarunkowo mia te waciwoci medjalne

Juljusz Sowacki, któremu ukazyway si wiata i wiateka (po-

rów. Henryk Biegeleisen, J. Sowacki, str. LII, LIII). Co innego

jest te rozszczepianie si osobowoci w stanie chorobliwym (po-

rów. Adam Cygielstrejch, Psychika podwiadoma. Przegld Fi-

lozoficzny, rok 1915, zeszyt III/IV, str. 229—257), a co in-

nego, gdy nastpuje u osób zdrowych, wyposaonych nawet nie-

zwykemi zdolnociami umysowemi. U tego rodzaju kobiet po

upieniu hypnotycznem nastpuje zupena przemiana osobowoci.

Zamiast ziemianki przemawia przez ni jakby Sybilla, Pytja lub

Beatrycza, e a wtpliwo si nasuwa, czy ta, która Sowa-
ckiemu znikna „jak sen jaki zoty", uleciawszy „do Anioów"
za „niebieskie szranki", nie naleaa do zjawisk tego rodzaju,

wywoywanych z historycznie stwierdzonej osobistoci realnej.

Pamitajmy, e inna to rzecz, gdy zjawiskami temi zajmuj

si umysy poziome, traktujce je jako zabaw towarzysk, a ca-

kiem inna, jeeli bior si do nich ludzie genjuszu i wielkiej wiary

religijnej. Do kocioa chodzia i pani Pompadour i wita Te-

resa. Pierwsza nie moe kompromitowa drugiej. To samo sto-

suje si do ta zjawisk medjumistycznych. Niewtpliwa szarlata-

nerja, wyzyskujca ludzi rzeczywicie zabobonnych, nie moe
uprzedza nas do rzeczy w tej dziedzinie wielkich i piknych.



104 PRZYGOTOWANIE DO SEANSU

5. Przygotowanie do seansu.

Osoby, które maj wzi udzia w seansie, przysaniaj sta-

rannie wszystkie okna, zamykaj drzwi na klucz, zatykaj wszyst-

kie szpary, przez które mogoby si przedosta wiato biae, za-

palaj wiato czerwone, albo te postanawiaj odby seans w zu-

penej ciemnoci. Siadaj razem z medjum dokoa okrgego sto-

lika drewnianego, tworzc tak zwany acuch, czyli biorc si za

rce. W pobliu skadaj zazwyczaj nawietlone magnezj tektu-

rowe zwierciadeko, odwrócone do góry ciemn stron, czasem

prócz tego welon lub przecierado, papier, oówek, niekiedy mi-

seczk z rozgrzan parafin, gdy chc mie powok parafinow,

pozosta po zanurzeniu rki lub nogi widma w parafinie. Te po-

woki s z tego powodu tak ciekawe, i stanowi klasyczn fo-

remk, do naladowania niemoliw. Czowiek ywy nie wyjby
z niej rki, ani przedmiotu, naladujcego t rk. Wreszcie ga-

sz wiato i oczekuj w ciemnoci na zjawiska, wygaszajc
zbiorowo modlitw, jeli s nastrojeni religijnie, lub te nucc
jak pie, jeli s usposobieni wiecko. Inni rozmawiaj, lub

oczekuj zjawisk w gbokiem milczeniu.

Wystarcza przeczyta pierwsze sowa Gularza z drugiej cz-

ci Dziadów, aby rozpozna tosamo ta zjawiskowego:

Zamknijcie drzwi od l^aplicy

I stacie dof^oa runy.

adnej lampy, adnej wiecy,

W oknach zawiecie cauny.
Niech ksiyca jasno blada

Szczelinami tu nie wpada-

Istota przygotowa jest ta sama, róna jest tylko tak zwana

w wiecie teatralnym wystawa. Zamiast stolika mamy katafalk,

zamiast przyciemnionego pokoju przyciemnion kaplic, zamiast

zwierciadeka tekturowego nawietlonego, welonu, przecierada,

papieru, oówka i rozgrzanej parafiny, mamy stu, gromnic, kro-

pido z wod wicon, kdziel do spalenia na powietrzu i ko-

cio wódki, nie mówic o jadle i napoju. Jest te inkantacja:



WIDMA 105

„Ciemno wszdzie, gucho wszdzie, co to bdzie, co to b-
dzie".

Gdy przygotowania do seansu trwaj dugo, kierownik przy-

nagla obecnych, pyta wreszcie, czy wszystko gotowe, by zgasi

wiato, i otrzymuje odpowied. W Dziadach Gularz po udzie-

leniu wskazówek mówi:

Tylko wawo, tylko miao —

na co starzec odpowiada mu:

Jak k'^'^'^'^^^y tak ^'C sato.

Zestawiajc seans z obrzdem Dziadów, znajdujemy tylko

rónic co do terminu. Gdy obrzd Dziadów odbywa si okoo
Zaduszek, seanse odbywaj si kadego czasu, jeli jest na po-

dordziu medjum, i nawet niekoniecznie w nocy, byleby by po-

kój ciemny, lub da si przyciemni.

W staroytnoci przygotowania byy na ogó daleko bardziej

zoone, skaday si z rytualnych oczyszcze, postów, rozmaitej

wstrzemiliwoci i t. p. (Jong, Das antike Mysterienwesen,

str. 1 32 i nast.).

6. Przyzywanie widm.

Zalenie od doskonaoci medjum i jego usposobienia ob-

jawy zdarzaj si natychmiast po zgaszeniu wiata lub po upy-
wie pewnego czasu, niekiedy do znacznego. Gdy medjum jest

wyjtkowe, moe nastpi zjawa przed seansem i zgaszeniem

wiata biaego. Jeeli uczestnicy seansu skadaj si z wytraw-

nych praktyków, ale nie majcych adnego celu naukowego, sta-

raj si przez podniesienie nastroju przyspieszy zjawiska. Jest

to naturalne, gdy mamy do czynienia z tem psychicznem, na

którem osowiao daje — osowiao. To powinni wiedzie
uczeni, którzy, nie znajc warunków psychologicznych, koniecz-

nie domagaj si zachowywania gbokiego milczenia, wpatru-
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jc si w medjum, jak w retort. Dobry seans nie zaczyna si,

jak mniemano, od chodnych powiewów i rozmaitych trudno

sprawdzalnych dotyków, ale od ukazywania si wiateek, przy-

pominajcych robaczki witojaskie. Przy medjach wyjtkowych
wiateka staj si wiatami, czu te silne wydzielanie si ozonu.

Wielokrotnie uczestnicy typu wyej scharakteryzowanego wzy-

waj widma sowy: „Chodcie, chodcie", „Prosimy was",

„Przybywajcie, czekamy tu na was niecierpliwie". Niekiedy

szepc midzy sob: „Czy te przyjdzie dzi moja matka", „mój

syn", „mój brat". Gdy manifestuje si jaka zjawa szmerami lub

gosem, rozlegaj si proby uczestników: „Przyprowad moj
matk", „przyprowad mego syna", „mego brata". Albo: „Brat

mój zgin na wojnie bez wieci, powiedz mi, gdzie jest i co si
z nim dzieje".

W drugiej czci Dziadów Gularz jest tym, który wzywa
widma. Wezwanie jego odpowiada charakterowi obrzdu:

Czyscowe duszyczki!

W jakiejkolwiek wiata stronie,

Czyli która W smole ponie, ,

Czyli marznie na dnie rzeczki.

Czyli dla dotkliwszej kofff

W surowem wszczepiona drewnie.

Gdy j W piecu gryz ary.
Gdy piszczy i pacze rzewnie.

Kada spieszcie do gromadyl

Gromada niech si tu zbierze!

Oto obchodzimy Dziady!

Zstpujcie W wity przybytek---

W Nocy Dziadów czci trzeciej Gularz mówi do kobiety,

patrzc zdaleka na kaplic, w której si odbywa obrzd:

Pierwsz klliw ju zaklli.

Kltw wianka i ^<jic/iic/f,

Wezwali powietrznych duchów.

Widzisz tych wiate tysice.

Jakby gwiazdy spadajce?

Gdy seans si przedua a nie ma adnych zjawisk, ucze-

stnicy seansu nastrojeni religijnie powtarzaj modlitw, a nastro-

jeni wiecko podsuwaj tekturowe zwierciadeko w stron, w któ-
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rej wedle ich mniemania ma si zjawa ukaza. Jeeli ród nich

znajduje si magnetyzer, to nawet magnetyzuje medjum. Tym
zabiegom odpowiadaj poniekd zabiegi Gularza z Dziadów,

który mówi:

Podajcie mi gar kdzieli.

Zapalam j; wy z popiechem.

Skoro pomyk U) gór strzeli.

Pdcie go /c^^im oddechem,

O lak, o tok, dalej, dalej.

Niech si rta powietrzu spali.

Zarazem lud zebrany w kaplicy powtarza inkantacj; , Ciem-

no wszdzie, gucho wszdzie". Sowa Gularza rozkazodaw-

cze „Podajcie mi gar kdzieli" oraz informacyjne „zapalam j**

odpowiadaj zupenie temu, gdy kierownik lub upowaniony ucze-

stnik seansu porusza si, zmienia miejsce, siga po jaki przed-

miot i mówi obecnym, co robi.

Zdawaoby si, e sowa Gularza, który zobaczy widma
pierwsze, s tylko jednym ze sposobów dramaturga posuwania

akcji narracyjnie przez opowiadanie aktora tego, co si dzieje za

scen i ma niebawem przenie si na scen. Ale tak nie jest.

Gularz mówi:

Patrzcie, ach patrzcie do góry.

Có tam pod sklepieniem wieci?

Oto ztocistemi pióry

Trzepoce si dwoje dzieci-

Jak listek z listkiem w powiewie

Krc si pod cerkwi wierzchoikiem.

Jak gobek z gobkiem na drzewie.

Tak anioek igra z aniokiem.

I zdawaoby si, e niby jako duet libretta operowego Gu-

larz i Starzec powtarzaj czterowiersz ostatni:

Jak listek 2 listkiem W powiewie.

Krc si pod cerkwi Wierzchokiem,

Jak gobek ^ gobkiem na drzewie.

Tak anioek igra z aniokiem.

Tymczasem tak wanie dzieje si na seansach. Jeden z ucze-

stników zwraca uwag obecnych, e w takim a takim miejscu
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ksztatuje si jaka zjawa, nastpnie opisuje j, przytacza róne
szczegóy, pomaga sobie porównaniami. Obecni mu przytwier-

dzaj, a uznawszy opis jego za trafny, powtarzaj go razem z nim,

jeeli jest zjaw szczególniej poruszony i kilkakrotnie mówi, co

widzi.

7. Widma.

Bylimy nieraz wiadkami scen wzruszajcych. Przed ucze-

stnikiem seansu staje widmo jego syna lub córki, pyta si ojca,

czy go poznaje, owietla si za pomoc wiateek lub zwiercia-

deka byszczcego, ciska lub cauje ojca, pieci si z nim, pa-
cze albo si mieje radonie. To znowu jedno widmo przypro-

wadza drugie, zwraca si do uczestnika seansu i kae mu si

uwanie przypatrze, dotkn si go, obj za szyj, za gow,
wzi na kolana. Zupenie tak samo w Dziadach Józio i Rózia

zbliaj si do matki, majc ksztaty anioków. Jeden anioek mówi:

Do mamy ecim, do mamy,
Có to, mamo, nie znasz Józia?

Ja to Józio, ja ten samy,

A to siostra moja Rózia.

Patrz, jakie gtówki w promieniu.

Ubiór z jutrzenek wiaefka,

A na obojem ramieniu

Jak u motylków skrzydeka-

Zjawy seansowe bywaj nieraz grone, tragiczne, brutalne,

zjawiaj si ród krzyków i haasów. Tak w Dziadach zjawia

si widmo zego pana. Gularz mówi:

Wszelki duch! jaka potwora!

Widzicie W oknie upiora?

Jak ko na polu Wybladty;

Patrzcie! patrzcie, jakie lice!

W gbie dym i byskawice.

Oczy na gow wysiady...

Widmo zego pana, chcce dosta si do kaplicy, woa
przez okno:
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Dzieci! nie znacie mnie, dzieci?

Przypatrzcie si tylko z hlial^a.

Przypomnijcie tylko sobie!

Ja nieboszczyk pan wasz, dzieci!

Wszak 'o rnoja bya wioska...

Materializacje seansowe bywaj niecakowite, jak si mo-
na o tym przekona, ogldajc zdjcia fotograficzne Schrenck-
Notzinga, ale te czasem tak zupene, jak gdyby si miao przed

sob yw posta.

Dnia 1 5 czerwca biecego 1 920 roku przed pónoc by-
limy u naszego kochanego kolegi po piórze, którego tu nazywa
bdziemy Bogumiem. Nie jest to medjum zawodowe i dlatego

jest tak cenne. Bogumi jest poet, czowiekiem bardzo wia-
tym, objecha jako podrónik kawa wiata, a rozmowy z nim
nale do prawdziwych biesiad duchowych. Posiada waciwo-
ci medjumistyczne w wysokim stopniu, ale uwaa je za swoje

nieszczcie, gdy przeszkadzaj mu w pracy. Gdy siada do
biurka, wiato ganie, gdy wstaje, zapala si. Raz pisa na ma-
szynie. Weszli do pokoju znajomi. Wsta, by si z nimi przy-

wita. Maszyna pisaa dalej. Popatrzy i wyczyta w poprzek

sowa: „Tak si niszczy owoc pracy ludzkiej". To jest wanie
tak doniose, e mona z nim o medjumizmie rozmawia krytycz-

nie 1 otrzymywa od niego wiadomoci o jego stanach niewtpli-

wie szczere. Zdaje sobe spraw ze znaczenia medjumizmu dla

nauki. Tote jemu duo zawdziczamy. Wart jest specjalnej

1 szczegóowej monografji. Owego wieczoru obieca nam foto-

grafj zjawy. Ustawiono aparat fotograficzny, Bogumi siad na

krzele naprzeciwko, z lewej i prawej siady po dwie osoby.

Inni siedli lub stanli z boku. Umówiono si, e gdy po zgasze-

niu wiata usyszymy dwukrotne stuknicie, zamkniemy oczy,

by nas nie porazi bysk potny wiata magnezjowego, a gdy

usyszymy czterokrotne stuknicie, wtedy zapali si wiato ma-

gnezjowe. Czekalimy jaki czas. Wtem Bogumi powiedzia, e
ju czuje widmo. Po chwili usyszelimy dwukrotne stuknicie..

Ledwie zdoalimy przymkn oczy, gdy rozlego si stuknicie
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czterokrotne. Bysno wiato magnezjowe. Zdjcie byo zro-

bione. Nastpio bezzwocznie wywoanie kliszy, na której za

Bogumiem wystpia wielka posta Turka w turbanie i opo-
czy, z wsami i brod, z oczami zawiatowemi. Niestety zosta-

wilimy klisz w mieszkaniu medjum. Tote stao si nieszcz-
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tniczne II, 317). Ale wanie ta klisza podrapana jest tak cha-

rakterystyczna, e j tu dajemy. Materjalizacja naley mimo to

do najwietniejszych w albumach fotografji zjaw wszystkich ba-

daczów. Daremnie policja stoecznej Warszawy szukaaby tego

Turka. Bogumi mówi nam potem, i stara si specjalnie o to,

Wiz. 13. Zdjcie fotograficzne zjawy z dnia 25 grudnia 1919 roku. Pod zason
zarysowane ksztaty postaci ludzkiej.

by zjawa miaa twarz. Dokona tego wysikiem swej woli i wyo-

brani. Albowiem innym razem wystpia na kliszy wprawdzie

do dokadnie zarysowana posta ludzka, ale czem cakowicie

przysonita (Wiz. 1 3).

Na seansach z Bogumiem nigdy nie kadzie si w pobliu

welonu czy przecierada. To wic, co widzimy na kliszy, jest

teleplasm.
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Teleplasma tworzy zrazu mas bezksztatn (Wiz. 1 4), jak

to szeregiem licznych zdj wykaza Schrenck - Notzing. Tak
wanie bezksztatn mas tworzy teleplasma za Bogumiem.

Ale w miar rozwoju zjawy tworzy si zarys postaci ludz-

kiej przysonitej o wyranym ksztacie ramion i gowy (Wiz. 1 5).

Wiz. 14. Zdjcie fotograficzne zjawy z dnia 4 wrzenia 1919 roku. Teleplasma

tworzy bezksztatn mas.

I dalej w miar rozwoju zjawy wyania si z pod zasony

gowa (Wiz. 1 6). Tu widziado nie jest jeszcze uksztatowane.

Dopiero si ksztatuje. Prawdopodobnie wychyla si z pod za-

sony koniec nosa, dalej: usta odemknite z rzdem zbów i sil-

nie wysunita broda. Inna twarz tworzy si na prawem ramieniu

medjum.

Tu nam si przypomina upiór zego pana z Dziadów.
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Niekiedy zjawy si tocz, wzajemnie si odpychaj, wal-
cz ze sob, krzycz, wymylaj sobie wzajem. Tak wanie
w Dziadach widmo zego pana walczy z nocnemi ptakami, wi-

dmami sug, które pomorzy godem:

Wiz. 15. Zdjcie fotograficzne z dnia 3 wrzenia 1919 roku. Pod zason ry-
suj si ksztaty postaci ludzkiej, ramiona i gowa.

-'*.y Hej, k^u^i, sowy, orlice!

O wy przeklte ario/(i!

Pucie mnie tu pod l^aplic,

Puicie mnie cho na dwa l^rof^i!

Na jednym z seansów na gowie Bogumia uksztatowa si
ptak (Wiz. 1 7), Jest to doskonaa ilustracja do woania zego
pana z Dziadów:

Szarpie mi aroczne ptactwo;

A któ bdzie mój obroca?
Niemasz, niemasz melbom Ifocal

Dawno a Miekiewicz

n
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Wiz. 16. Zdjcie fotograficzne z dnia 23 listopada 1919 roku. Z pod zasony
wyania si twarz zjawy.

i do sów Kruka:

Nie lubisz umiera z godu!
A pomnisz, jal{ raz w jesieni

Wszedem do twego ogrodu?

Gruszka dojrzewa, jabkp si czerwieni.

Trzy dni nic nie miaem w ustach.

Otrzsnem jabek, k^lko-

Lecz ogrodnik, skryy W chrustach

Zaraz narobi haasu,

I poszczu psami jak wilka.

Nie przeskoczyem tarasu,

Dopdzia mnie obawa.
Przed panem toczy si sprawa,

O có?...

Ale pan gniewny zawoa:
„Potrzeba da przykad grozy"
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Przywizano mnie do sochy.

Zbito dziesi p^ów ozy.
Kad /(O, jaf( z l(osa yto.

Ja/i od suctych slr/^ów groc/iy.

Od s/^óry mojej odbio.

Nie znae litoci panie!

115

Wiz. 17. Zdjcie z dnia 30 sierpnia 1919 rotu. Na gowie naedjum utworzy!

si ptak.

A chór nocnych ptaków kracze przeraliwie dokoa widma
zego pana:

Hej, sowy, pufiacze, l^ru/ii!

I my nie znajmy litoci!

Gdy dzi w drodze eksperymentu seansowego moemy otrzy-

mywa materializacje takich zjaw, jak ów ptak na gowie me-

djum, poprostu innym okiem spojrze musimy na taki utwór, jak

Dziady. Mickiewicz pisze w przedmowie: „Cel tak powany
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wita, miejsca samotne, czas nocny, obrzdy fantastyczne, prze-

mawiay niegdy silnie do mojej imaginacji; suchaem bajek,

powieci i pieni o nieboszczykach powracajcych z probami lub

przestrogami; a we wszystkich zmyleniach poczwarnych mona
byo dostrzec pewne denie moralne, i pewne nauki gminnym
sposobem zmysowie przedstawiane. Poema niniejsze przedstawi

obrazy w podobnym duchu, piewy za obrzdowe, gusa i in-

kantacje, s po wikszej czci wiernie, a niekiedy dosownie
z gminnej poezji wzite". Ale czy Mickiewicz, majc waci-
woci medjalne, nie przeywa podobnych wizji? Tego nie wie-

my. A to jest przecie cakiem moliwe. Pisa, e s prawdy,

których nie mówi si nikomu. By moe, e i tej prawdy nie

chcia nikomu wyjawi.

Ale idmy dalej.

Widma dziewczyny i nieszczliwego kochanka w Dziadach

stanowiyby temat piknego studjum literackiego, gdyby ucze-

stnicy seansów mieli dar pióra i opisywali swoje na seansach prze-

ycia. Ile to razy syszao si szepty: „Marjo, to ty?" „Kaziu,

dlaczego o mnie zapomniae?" „Tskni do ciebie!" „Pami-
tasz, ten piercionek od ciebie... dotknij... który?... Ten!"

Jeeli ze stanowiska bada medjumistycznych, wymagajcych
postpowania czysto laboratoryjnego, suchego, z unikaniem wszel-

kich wzrusze, seanse tego rodzaju gniewaj uczonych, to wanie
badacz tekstów literackich, majc na oku swoje cele, nieraz wa-
nie z nich cign korzy najwiksz, lnie dbajc o to, czy mu
przyrodnicy i psychofizycy nie zarzuc postpowania nienauko-

wego. Ale to ju tak jest, e nauka stawia sobie róne cele.

Szukanie ta zjawiskowego dla Dziadów, Liturgji Mitraistycznej

i ksigi Pistis Sofia, jest take godziwym celem naukowym.

8. Liturgja Milraistyczna.

Któ odbywa seanse i przeczyta tak zwan Liturgj Mitra-

istycn, któr zawiera wielki papyrus czarodziejski, przechowy-
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wany w Paryu (porów. Albrecht Dieterich, Eine Mithraslitur-

gie, wyd. 2, str. X, 248), ten odrazu zrozumie, o jakie to zja-

wiskowe tu chodzi.

Dieterich poda ow Liturgj w oryginale greckim i swoim

niemieckim przekadzie. Ogromn cz ksiki stanowi jego

cenne objanienia.

Inny przekad tej Liturgji da Wolfgang Schultz (Dokumente

der Gnosis, str. 83 — 90).

Liturgja ta pochodzi z drugiego wieku naszej ery, opiera si

jednak niezawodnie na znacznie starszych tradycjach.

Nie jest to waciwie przepis obrzdu oficjalnego, ale obrzdu

tajnego, ezoterycznego. Waciwym tytuem jest APATHA-
NATISMOS, wzniesienie w niemiertelno. Wtajemniczeniec

ma wznie si ku niej. Otrzymuje tu przepis, jak bra si do

rzeczy, jakie odprawia mody i wymawia zaklcia, oraz jakie

wydobywa voces mysticae, które moe byy piewane lub wy-

wodzone. Przekad cisy jest bardzo trudny, gdy zawiera so-

wa pozaleksykonalne. Tote bralimy do pomocy przekady Die-

tericha i Schultza.

Zdaje si nam, e badacz obrzdu Dziadów powinien za-

znajomi si z tym ciekawym tekstem, który podajemy poniej,

opuszczajc tylko gosy mistyczne, jak szeregi samogosek, od-

powiadajcych planetom i przez wtajemniczeca zaklinanym.

Sprzyjaj mi. Opatrznoci i Losie, gdy spisuj te pierwsze

przekazane tajemnice wycznie dla mego dziecicia, niemier-

telnoci, godnego wtajemniczeca tej naszej siy, któr wielki

Bóg Helios Mitra da mi kaza przez swego archanioa, abym
sam jako orze wstpi na niebo i ujrza wszystko.

Oto jest wezwanie molebne:

Pocztek mego pocztku pierwszego (voces mysticae), po-

cztek mego prapocztku (voces mysticae)— duchu ducha w du-

chu mym pierwszego— ogniu dla zmieszania mego dany od Bo-
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ga, ognia pierwocino, wodo wody we mnie wody pierwocino,

ziemisto ziemistoci w mej ziemistoci pierwocino, cae me
ciao N., syna N., uksztatowane przez szczytne rami i prawic

wieczyst w wiecie bezwietlistym i przewietlonym, bezdusz-

nym i uduchownionym. Skoro wam si spodobao odda mnie

narodzinom ku niemiertelnoci, mnie, w danej mi naturze trzy-

manego, abym w obecnej a silnej niewoli widzie móg wieczy-

sty prabyt z duchem niemiertelnym, z niemierteln wod, zie-

mi i powietrzem, abym przez ducha si odrodzi, zosta wywi-
cony, i we mnie wia duch wity, abym podziwia wity ogie,

abym ujrza przepastn i straszliw to wschodu, a mnie sucha
yciotwórczy i wspólalujcy eter; bo ujrze mam dzi oczyma

niemiertelnemi, miertelnie zrodzony 2* miertelnego ciaa ma-

cierzystego, wzniesiony przez potn si i nieprzemijajc pra-

wic, niemiertelnego ducha, niemiertelnego Eonu i Pana Ko-

ron Ognistych, oczyszczony przez wite wtajemniczenie, gdy

podemn znikoma sia ludzka duchowa, któr odzyskam po obec-

nej, i po teraniejszej niedoli wolny bd od win— ja N., syn N.,

wedle niezmiennego wyroku boego, gdy niedosigalne dla mnie

jako miertelnie zrodzonego ze zotym blaskiem ognia niemier-

telnego wzbi si na wyyn. Stój, znikoma ludzka naturo, i na-

tychmiast pu mnie wedle potrzeby nieubaganej i przygniata-

jcej. Bom ja syn, tchn... jam jest... (voces mysticae).

(Wskazania). Z promieni wcignij dech trzykrotnie, jak mo-

esz najmocniej, a uczujesz si wzniesionym, idcym w gór,

mniemajc, e znajdujesz si w powietrzu. Nie bdziesz nic sy-

sza, ni ludzi, nie zwierzt, ani te widzia onej godziny czego,

co na ziemi miertelne. Bowiem onego dnia i onej godziny uj-

rzysz boski porzdek, bóstwa rzdzce dniem, wschodzce na

niebo i schodzce z nieba; a droga widzialnych bóstw okae si

przez soce, boga, ojca mojego; podobnie widna bdzie take

tak zwana rura, ródo wiatru suebnego. Bowiem ujrzysz ja-

koby zwieszajc si z tarczy sonecznej rur, a mianowicie w kie-

runku zachodu jako wiatr wschodni, a gdy w kierunku wschodu.
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ujrzysz podobny ruch widzenia. A ujrzysz, jako to bogowie cie-

bie postrzeg i ku tobie rusz. Zaraz te pooysz palec wska-

zujcy na ustach i wymówisz: MILCZENIE, MILCZENIE,
MILCZENIE, znak boga ywego nieprzemijajcego. Strze mnie,

MILCZENIE. Potem zagwizdaj dugo, mlanij i mów:

proprofenge morios profyr profenge nemetire arpsenten pitet-

mimeo (etc. etc.)

a wtedy ujrzysz, jak bóstwa askawie na ciebie spojrz i ju
i na ciebie nie bd, lecz rusz na miejsce swej dziaal-

noci.

Gdy si przekonasz, e wiat górny jest czysty i pusty, a a-
den zbogów lub anioów nie przystpuje, czekaj na potny grzmot,

e si wzdrygniesz. Tedy mów znowu : MILCZENIE, MIL-

CZENIE.
Modlitwa: Jam gwiazda, która z wami kry i wita z gbi.

Skoro to wygosisz, zaraz si rozwinie tarcza soneczna.

Gdy za odmówie modlitw wtóra z dwurazowym MIL-

CZENIE, dwa razy zagwizdaj, dwa razy mlanij, a zaraz zo-

baczysz, jak z tarczy sonecznej zbli si gwiazdy, piciopro-

mienne, liczne, wypeniajce cae powietrze*). Wymów znowu

MILCZENIE, MILCZENIE, a gdy dysk odemkn, ujrzysz

bezmierne kolisko i zamknite bramy ogniste. Zaraz tedy zmó-

wisz modlitw nastpujc, przemykajc oczy:

Trzecia modlitwa: Wysuchaj mnie, wysuchaj N., syna N.,

Panie, co tchem ducha zamkn ogniste zamki nieba, dwu-

cielesny, wadajcy ogniem, ogniem silny, duchem wietlny,

ogniem radosny, piknie wieccy, Pan wiata, ognistego ciaa,

wiatodawca, siewca ognia, grzmicy ogniem, ywy wiatem,

wirujcy ogniem, tworzcy wiato, dzierycielu ognia, poskra-

miaczu gwiazd, otwórz mi, bo woam w imi niedoli przygniata-

jcej, gorzkiej, nieubaganej, (woam) imiona, które nigdy jeszcze

nie weszy w natur mierteln, które nigdy w mowie wyranej

*) Tu przypominaj si charakterystyczne wiateka, krce na seansach,

niekiedy liczne.
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nie zostay wymówione przez jzyk, czy dwik ludzki, imiona

wiecznie ywe a czeciwe.

(Wskazania). To wszystko wygo z ogniem i duchem, pierw-

szy raz czynic, podobnie drugi raz zaczynajc, ae do koca
wymieni siedm niemiertelnych bogów wiata. Gdy to wszystko

uczynisz, usyszysz grom i zadrysz. Powiesz znowu: MILCZE-
NIE. Modlitwa. Potem odemkniesz oczy, a ujrzysz bramy

otwarte i wiat bogów, które s za bramami, e rado uniesie

twego ducha na ów widok, i porwany zostaniesz w gór.

Id tedy i patrzc prosto, wcigaj tchnienie z boskoci, a gdy

ci si dusza uspokoi, powiedz: PRZYBLI SI PANIE. Gdy
to wymówisz, skieruj si ku tobie promienie i znajdziesz si ród
nich. Skoro to uczynisz, ujrzysz boga, modego, piknego, z ogni-

stemi lokami, w szacie biaej i purpurowym paszczu. Zaraz

pozdrowisz go pozdrowieniem ogniowem:

Panie, witaj, potny, królu wielce wadny, boe najwikszy,

potne twe tchnienie, twa sia. Panie, gdy ci si podoba, ob-

wie mnie najwyszemu bogu, co ci zrodzi', czowiek ja N.,

syn N., powstay z miertelnego ona matki N., córki N., i pynu
yciowego nasienia, a dzi przez ciebie odrodzony, z pomidzy
tylu tysicy ku niemiertelnoci powoany tej godziny wedle po-

stanowienia nadmiernie dobrego boga, pragnie si do ciebie mo-

dli wedle si ludzkich.

(Wskazania). Gdy to rzekniesz, zbliy si do bieguna i uj-

rzysz go niby kroczcego drog. Patrz na niego i zarycz dugo
jak na rogu, caym tchem, natywszy si, pocauj amulety i po-

wiedz najpierw na prawo:
— Strze mnie...

Gdy to powiesz, odemkn si bramy, i, z gbi wystpi siedm

dziewic w szatach z bisioru, z obliczami wowemi. Nazywaj
si Losami Niebieskiemi, dzier zote bera. Powitaj je:

(Powitanie). Witajcie mi, wy siedm Losowych Bogi Nieba,

dziewice czcigodne i dobre, wite, straniczki czterech supów
(wiata), witaj pierwsza — Chrepsentaes— witaj druga — Me-



WIDMA 121

neschees— witaj trzecia — Mechran — witaj czwarta — Arar-

maches — witaj pita — Echommie— witaj szósta— Tichnon-

daes— witaj siódma — Erurombries.

(Wskazania). I wystpi siedm innych bogów z obliczami czar-

nych cielców, z fartuchami Inianemi, z siedmioma koronami. To
s tak zwani wadcy bieguna, których powitasz podobnie, kadego

wedle jego imienia:

Witajcie, Stranicy Osi wiata, wici i mocni modziecy,

co obracacie na rozkaz okrtn o koa niebieskiego, wysyajc
grom, byskawic, trzsienie ziemi, pioruny na zastpy grzesznych,

na mnie za, em zbony i pobony, zdrowie i nieznikomo, si
ducha i wzroku, spokój duszy w dobrych godzinach dnia dzisiej-

szego, pany nademn a potne bogi. Witaj pierwszy — Aje-

ronti — witaj drugi — Mercheimeros— witaj trzeci— Archi-

chiur— witaj czwarty— Mesargilto— witaj pity— Chichro-

alito— witaj szósty—Armichtatops— witaj siódmy—Eorasiche.

(Wskazania). Gdy si tu i tam poczn zblia wedle porzdku,

patrz prosto w przestwór a ujrzysz byskawice, byskajce wia-

teka, ziemia bdzie draa, i zejdzie bóg potny o wietlistem

obliczu, mody, o zotych wosach, w biaej szacie, ze zotym
wiecem, w szerokich spodniach, trzymajcy w prawicy zote

Udo Cielca, czyli Niedwiedzic, co porusza i odwraca niebo,

wedle godzin (kó godzinnych nieba) wschodzc i zachodzc,

z jego oczu wyjd byskawice, a z jego ciaa gwiazdy. Zaraz

dugo zarycz, nadymajc si, by wyty wszystkie swe zmysy,

a nie dasz rady, pocauj amulety i mów:
(Modlitwa). Nademn N., pozosta w mej duszy, nie opusz-

czaj mnie, gdy kae ci : entofenentropiot.

(Wskazanie). Patrz dugo w oblicze boga, a dugo ryczc

mów, co nastpuje:

(Modlitwa). Witaj, wadco wody, witaj fundatorze ziemi, wi-

taj wadco ducha. Panie, odchodz odrodzony, zostan w mierci

zbawiony, idc drog, jako j uoy, jako prawem uczyni

i stworzy tajemnic. —
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Oto Ów przepis o praktykach i modach aktu wznoszenia si

w niemiertelno wtajemniczeca mitraistycznego w kapaskini

stopniu Ora.
Wtajemniczeniec dokonywa tego aktu trzy razy do roku w mi-

treum, czyli w grocie powiconej Mitrze. Dokonywa tego aktu

albo sam, albo z towarzyszem, który, zalenie od woli wtajemni-

czeca, albo tylko sysza gosy, al-

bo take widzia zjawiska (p.Wolf-

gang Schultz, DokumentederGno-

sis, str. 90).

Jedn z tych wizyj wtajemni-

czeca mitraistycznego przekazay

nam dzieje. Jest ni Mitra, dzier-

cy Zote Udo Cielca (Wiz. 1 8).

Znajduje si na pomniku, prze-

chowywanymw Celowcu(p. Frani

Cumont, Die Mysterien des Mi-

thra, tablica II fig. 4, pita war-

stwa od góry).

Zote Udo Cielca jest figur konstelacyjn. Widzimy je na

okrgym zodjaku z Dender (Boli, Sphaera, tablice II—III).

Pomnik mitraistyczny jest stylizowany na globusie astralnym

(Wiz. 19). Zote Udo Cielca odpowiada Wielkiej Niedwie-

dzicy, cilej Wielkiemu Wozowi, Mitra Wolarzowi, czyli Bo-

otesowi, korona u lewej rki Mitry konstelacji Korony Pónocnej,

za posta przed Mitr klczca Klczniowi, Engonasinowi, czyli

konstelacji Herkulesa.

Jest to fakt pierwszorzdnej wagi.

Oywiano sobie gwiazdozbiory postaciami sakralnemi. Wi-

zerunki tych postaci byy materjaem, wedle którego ksztatowaa

si wizja.

Co podobnego dzieje si i u nas.

Na jednym z seansów u Bogumia ukazaa si wizja malutkiej

Japonki, która si wdziczya do wszystkich i bya nader sym-

Wiz. 18. Mitra dziercy Zote
Udo Cielca. Z pomnika mitrai-

stycznego, przechowywanego w Ce-

lowcu. Wedle Albrechta Dietericha.
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patyczna. Zjawia si jeszcze na dwóch nastpnych seansach. Do-
piero po trzecim seansie jeden z obecnych zauway w pokoju por-

celanow figurk Japonki, zupenie podobn do zjawy. Na sean-

sie czwartym ju si owa Japonka nie ukazaa.

Innym razem ukazaa si na tle nawietlonego zwierciade-

ka tekturowego w profilu twarz mska z rozczochranemi wo-
sami, wsami i brod. Gdy po seansie podnielimy przypadkowo
oczy ku obrazom, wiszcym na cianie, uderzyo nas cise po-

loze

woajcy ( ferans)

Wiz. 19. z globusu astralnego: Wielka Niedwiedzica, Bootes (u Arabów Wo-
ajcy), Korona Pónocna (Wieniec), Kl^cze.

dobiestwo zjawy do twarzy jednego z portretów. Tylko na por-

trecie twarz bya zwrócona profilem w lewo, gdy podczas seansu

na tle pyty miaa profil zwrócony w prawo.

Wiersze libretta Strasznego Dworu: „prababka ta z prababk
t wya z ram, gdy pieje kur, i nu w zacity spór", maj sw
podstaw medjaln, tem bardziej, e istotnie zjawy niekiedy kóc
si ze sob.

Ciekawe pod tym wzgldem fakty przytacza Schrenck-No-

tzing. Podczas seansów z medjum Ew C. zjawy ksztatoway
si niekiedy wedle wizerunków z czasopisma „Le Miroir", a raz

nawet okoo gowy medjum ukaza si tytu pisma (Der Kampf
um die Materialisations-Phaenomene, str. 85 fig. 6).
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Mamy zatem nietylko podobizny wizyj seansowych staroy-

tnoci i czasów nowoytnych, ale take materja, wedle którego

ksztatoway si wizje jedne i drugie.

9. Fracio Panis.

Czy posiadamy wizerunek staroytnego seansu?

Józef Wilpert opisuje odkryty przez siebie fresk katakumb

Wiz. 20. Fotografia fresku amania Chleba z Cappella Greca katakumb rzym-

skich. Pocztek II-go wieku.

rzymskich w pracy „Fractio Panis. Die aelteste Darstellung des

eucharistischen Opfers in der Cappella Greca". Pochodzi z po-

cztku II - go wieku naszej ery. Nazwa go freskiem amania
Chleba (Wiz. 20).

Na fresku tym widzimy sze postaci dokoa sigmy albo le-

anki krgej a posta siódma siedzi przed ni. Po lewej mamy
czar, w rodku talerz z dwiema rybami, po prawej talerz z pi-

cioma chlebami.
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Wilpert przypuszcza! zrazu, e jest to wizerunek biesiady sie-

dmiu uczniów nad Jeziorem Genezaret (Jan XXI, 1
— 13). Ale

odrzuci t myl, gdy na miejscu piatem znajduje si posta ko-

bieca. Nasuna mu si tedy inna myl. W rocznic mierci nie-

boszczyka zbierano si na jego grobie, odmawiano modlitwy, pie-

wano psalmy i amano si chlebem. Mniema wic, e fresk wy-

obraa tak wanie scen amania chleba.

Tomaczenie to nie jest wystarczajce. Nie przedstawiano na

wizerunkach, jak odbywaj si obrzdy. A wic nie mamy wi-

zerunku obrzdu chrztu, obrzdu komunji, obrzdu mszy. Mamy
jedynie wizerunki odpowiednich scen z ycia Jezusa, na których

te obrzdy oparto, jak chrzest jego przez Jana lub ostatnia wie-

czerza. Nie spotykamy si z malarstwem rodzajowem obrzdów,

natomiast mamy do czynienia z malarstwem sakralnych wzorów

tych obrzdów.

Tedy myl pierwotna Wilperta bardziej nas zajmuje. Gdyby
bya trafna, wtedy owa biesiada eucharystyczna czyaby si

z oczekiwaniem zjawy, albowiem przecie Jezus po mierci zja-

wia si owym siedmiu uczniom, odprawiajcym biesiad nad je-

ziorem Genezaret.

Inny fresk, podobnie traktowany, mówi to wyranie. Umara
Vibia przychodzi na uczt przeznaczon dla zbawionych. Tre
fresku tak pojt wyjaniaj umieszczone na nim napisy (Wilpert,

Die Malereien der Katakomben Roms I, 393; II, 132 N* 1).

Rzecz nabiera szczególniejszej wagi, gdy si przekonamy, e
fresk ilamania Chleba jest astralizowany wedle globusu (Wiz. 2

1
).

Siedmiu postaciom fresku odpowiada siedm figur konstela-

cyjnych zodjaku: Cielca, Blinit, Raka, Lwa, Panny, Wagi
i Skorpiona. Pierwsza posta fresku jest na zewntrz i ma rce

wycignite. Tak na zewntrz znajduje si Cielec, i wida tylko

jego rogi. Na fresku kobieta zajmuje miejsce pite a w owalu

figur gowa jej góruje, jest te odwrócona w prawo. Tak na glo-

busie Panna znajduje si na miejscu pitym, jest odwrócona

w prawo i gowa jej jest w górowaniu. Na fresku mamy po le-
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wej kielich a po prawej talerz z picioma chlebami. Tak samo

na globusie mamy po lewej Puhar a po prawej w Pannie Kos.
Interesujca jest kwestja piciu chlebów. Prócz podziau koa po-

Wiz. 2t. Horoskop fresku ilamania Chleba.

udnikowego na 360° istnia podzia na 60 czci po 6 (Ge-

minus- Manitius, str. 164— 169). Wedle tego znak zodjakalny

miaby 5 czci po 6°. I rzeczywicie na jednym z fresków ka-

takumbowych widzimy dwie ryby obarczone koszami, w których
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znajduj si chleby, w jednym pi chlebów, w drugim sze
(porów. Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms II,

27— 28). A wreszcie mamy na fresku ,amania Chleba w sa-

mym rodku dwie ryby na talerzu, co na reprodukcji wprawdzie

nie wychodzi wyranie, ale co Wilpert stwierdza z ca pewno-

ci (Fractio Panis, str. 5). Otó na globusie akurat w doowa-

niu znajduj si obie Ryby zodjakalne. Wic zgadzaj si wszyst-

kie szczegóy. Sigma, czyli krga leanka, odpowie temu, co

nazywano: Latitudo signorum in zodiaco, szeroko znaków zo-

djaku (Macrobius, Comm. in somn. Scip. I, XV, 8— 10). Na
globusie Farnese szeroko t oznaczaj dwie linje, prócz tego

linje poprzeczne oddzielaj figury od figur. Na innych freskach

takich biesiad poprzeczne prki oddzielaj postaci od postaci

(Wilpert, Die Malereien der Katakomben Roms II, 15 N* 2;

41 N*2; 57 etc). Na omawianym fresku amania Chleba prki
te prawdopodobnie tylko wypezy.

Posta kobiety na fresku nie powinna nas dziwi. Zestawiano

1 2 Apostoów z 1 2 znakami zodjaku (Ireneusz, Adv. haer. I,

XVIII 4). Tomaszowi Bliniakowi odpowiada konstelacja Bli-

nit. Konstelacji Panny, czyli Kosa, El-Sumbela, móg odpo-

wiada tylko Bartomiej, którego imi pochodzi niezawodnie od

sówaramejskich Bar-talema, albo Bar-taPma, Syn Bochenka. Na
relikwiarzu monachijskim, przechowywanym w Muzeum Narodo-

wem, widzimy postaci 1 2 Apostoów a nad kadym z nich znak

zodjakalny. Pod znakiem Blinit jest posta jednego Apostoa,

niezawodnie Tomasza Bliniaka, a pod znakiem Panny jest take

posta Apostoa, niezawodnie Bartomieja. Przeto na fresku -a-

mania Chleba posta kobiety, czyli Panny, reprezentowa musi

jednego z uczniów. Jan wymienia zebranych nad jeziorem uczniów

w ten sposób: Piotr, Tomasz Bliniak, Natanael, dwóch synów

Zebedeuszowych i jeszcze „dwóch innych", sowem nienazwa-

nych. Jezus zjawi si, dajc im chleb i ryb. Nie mieli go py-

ta, ale wiedzieli, e to on (Jan XXI, 1 2). Zreszt fresk moe
wyobraa nieco inn grup uczniów podczas takiej biesiady.
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Bd co bd tak konstelacje na niebie zebrane u stou zo-

djakalnego oczekuj zjawienia si ksiyca. Tu musiano szuka
analogji.

W. Pistis Sofia-

W dziele gnostycznem z wieku trzeciego naszej ery, przypi-

sywanym Walentynowi, a zatytuowanym PISTIS SOPHIA,
z tak spotykamy si relacj.

Jezus po zmartwychwstaniu przez jedenacie lat wtajemnicza

uczniów w misterjum swej nauki. Na Górze Oliwnej zbierali si
Apostoowie, Marja, Marta, Salome i Matka Jezusowa.

Pierwszym razem zdarzyo si, gdy ksiyc by na peni, e
ujrzano wielkie wiato, tak olepiajce, i nie mona byo nic

widzie. W wiatoci tej znajdowa si Jezus. Po pewnym cza-

sie Jezus uniós si z t wiatoci w niebo.

Wizje powtarzay si czciej, a wreszcie uczniowie usy-

szeli gos Jezusa: „Bdcie mocni na duchu, to ja, nie bójcie

si!" Tedy uczniowie odpowiedzieli: „Panie, jeeli to ty, wy-

stp z tej wielkiej wiatoci, aby oczy nasze mogy ci oglda".
Wtedy Jezus wystpi z owej wiatoci, ukaza si im w zwy-

kej postaci, oni go otoczyli, chylili mu si do nóg, a on pocz
im wykada dwadziecia cztery tajemnic, wypeniajcych reszt

dziea. v

I znowu powiemy, e kto uczestniczy w seansach, ten od-

razu odbiera wraenie, i tu naley szuka ta zjawiskowego re-

lacji gnostycznej.

Bynajmniej nie chcemy przez to powiedzie, by owa relacja

uzupenia miaa relacje ewangieliczne. Twierdzimy tylko, i zo-

staa pomylana i wystylizowana wedle tego wanie ta zjawi-

skowego.

Tu pozwoH sobie musimy na uwag religjonistyczn.

Jeeli prawdy religijne maj trafia do serc ludzkich, to musz
znajdowa wyraz w rozmaitych jzykach, obleka si w styl epoki

i wchodzi do umysów przez bram przystpnych wyobrae.
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Skoro chrzecijastwo trwa ju dwa tysicolecia, czyli kilka

odrbnych epok cywilizacyjnych, to miao do czynienia z ludmi
typów nader rozmaitych a nietylko z ludmi naszego typu, tak

zreszt niedawnego i moe tylko przejciowego. W wieku czwar-

tym musiano we Woszech z wysokoci kazalnicy stawia no-

wochrzczecom horoskop wity, sacer horoscopus, ich narodzin

z Kocioa, czyli chrztu. Tedy poczynajc od Baranka wyka-
dano im na znakach zodjaku zasady gównych prawd religijnych.

Wzór takiego pouczenia da Zenon, biskup Werony (Traktaty

II, 43; p. Patrologiae cursus completus, Mign, Pary 1845,

tom XI, str. 492 b do 496 b, oraz uwaga do tytuu o corocz-

nym odczytywaniu tego traktatu na ambonie w kociele witego
Szczepana Mczennika).

//. To zjawiskowe sakjaljów.

Jeeli niektóre nimby s bezwarunkowo pochodzenia sonecz-

nego, jak wiadczy pewna marmurowa pyta egipska z zodjakiem

i dwunastogodzinnikiem, majca w porodku Apolina z koron
soneczn i bogini Phoebe z ci^.pem ksiyca na gowie (Boli,

Sphaera, tablica VI), albo jeeli inne wypyny z poj teolo-

gicznych, skoro przepisy ustalay, e nimb dziewic witych mia
by barwy biaej, jako symbolu czystoci i niewinnoci, nimb m-
czenników barwy czerwonej, jako symbolu mczestwa i mioci,
nimb pokutników barwy fioletowej, jako symbolu pokory i pokuty,

za nimb Judasza barwy czarnej, jako symbolu aoby i wyrzutów

sumienia (K.s. Antoni Nowowiejski, Wykad Liturgji I, 545), i je-

eli wiemy, e dopiero poczynajc od wieku pitego zaczto ozda-

bia gowy witych nimbami (Wilpert, Die Malereien der Ka-
takomben Roms I, 1 28), to jednak istotna przyczyna umieszcza-

nia nimbów nad gowami nie zostaa wyjaniona, skoro nimby

spotykamy take gdzieindziej, jak w mitraizmie i buddyzmie.

Sam pomys nimbu zastanawia.

Kto zarczy, e nie by to wymys, ale obserwacja?

Waciwoci medjalne osobistoci wyjtkowych, zwaszcza

Dawno a Mickiewricz 9
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zwanych po naszemu genjalnymi, oraz zjawiska wietlne, ukazu-

jce si w ich obecnoci, prowadz do wniosku, e musiaa ist-

nie przyczyna realna, która ustanowia ten sakralny zwyczaj iko-

nograficzny.

2yj ród nas osoby wite, aczkolwiek nie kanonizowane,

wite, gdy inaczej nie moemy ich nazwa z powodu cnót i do-

broci niesychanej. Ale wito ich musi by jednak mniejszej

skali, ni tych, o których nam mówi literatura. Tote z bezpo-

redniej obserwacji nie znamy takich typów. Ale kto czyta

„Ksig zmiowa Paskich czyli ywot witej Teresy**, albo

„Kwiatki" witego Franciszka z Assyu, ten zaczyna rozumie,

e badacz duszy ludzkiej znalazby tam bogate pokady faktów,

godnych mozou naukowego.

Tymczasem istniej u nas czu^i, czyli wedle argonu nau-

kowego sensyywy, o specjalnie wraliwych zmysach, zwasz-

cza zmyle wzroku. Na seansach ród ciemnoci widz to, czego

my nie widzimy, a ju olepia ich to, co my dopiero postrze-

gamy. Wraliwo ich ronie wskutek pogrenia w stan hypno-

tyczny. Ale spotykamy take i takich, którzy o pewnych godzi-

nach dnia widz gowy wszystkich ludzi w aureolach barw roz-

maitych, a wedle tych barw okrelaj nawet stan ich zdrowia

lub niezdrowia. Jeden z takich czuków narobi niedawno w pe-

wnych sferach warszawskich duo haasu, zapowiadajc mier
kilku osób na podstawie rodzaju otaczajcej ich gowy aureoH,

co si sprawdzao nazajutrz, w dwa dni lub trzy. Wielka szkoda,

e nauka polska nie zwrócia na to uwagi i to w chwili rozbu-

dzenia si bada psychofizycznych.

Ale przejdmy od nimbów do innych przejawów medjalnych

w dziedzinie sakraljów.

Dzieje Apostolskie zaraz w rozdziale drugim opowiadaj

nam, e w Zielone witki, gdy apostoowie byli zebrani w pe-

wnym domu o godzinie trzeciej dnia, powsta szum i nad kadym
apostoem ukaza si jzyk ognisty.

Ewolucjonici brali to za bajk. Taki by stan ich wiedzy.
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Ale jake rzecz wyglda inaczej w wietle nowszych do-

wiadcze?
Szawe, zacity przeladowca chrzecijan, jedzie do Dama-

szku. Nagle pada raony wiatoci, w której ukazuje mu si Je-

zus i z tej wiatoci do niego mówi, a Szawe mu odpowiada.

Otoczenie syszy rozmow, ale nic nie widzi. (Tak towarzysz

wtajemniczeca mitraistycznego podczas wznoszenia si w sfer

niemiertelnoci móg sysze gosy, ale nic nie widzie). Szawe
zostaje olepiony. Straci wzrok. Wioz go do Damaszku. Tam
dopiero Ananjasz przywraca mu wzrok przez wkadanie rk (Dzie-

je Apostolskie IX, 1
— 18).

Nauka wstanie dawniejszym nie posiadaa analogji dowiad-
czeniowych dla takich relacji i z tego powodu zaliczaa je do

zbonych poda. Ale wobec swego stanu teraniejszego znajduje

si w pooeniu innem. Osoba zahypnotyzowana moe widzie

pewne osoby obecne a pewnych nie widzie, traci wadz i od-

zyskiwa pod wpywem pocigni magnetycznych lub tylko roz-

kazu hypnotyzera. A hypnotyzm znano w staroytnoci (Brugsch-

Pasza, Aus dem Morgenlande, rozdzia: Der Hypnotismus bei

den Alten, str. 43— 53).

Niektóre ustpy ewangelji zostay wystylizowane w ten spo-

sób, jak gdyby ich autorowie chcieli pewne fakty wyoy w ka-

tegorjach zjawisk medjalnych.

Jedenastu uczniów udaje si do Galilei na miejsce wska-

zane. Ujrzawszy Jezusa, niektórzy mu si pokonili, natomiast

„niektórzy wtpili" (Mat. XXVIII, I
6— 1 7). Tak bywa ze zja-

wiskami ta medjalnego, i niektórzy widz zjawisko, a niektó-

rzy wtpi.
Po swej mierci Jezus staje nagle w porodku zebranych

w izbicy uczniów, którzy bior go za ducha (uk. XXIV,
36—37).

Jan opowiada, e po mierci Jezus ukaza si uczniom przy

drzwiach zamknitych, a niewierny Tomasz dotyka go (XX,
26—27).
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Ukaza si te siedmiu uczniom przed i podczas biesiady nad

jeziorem Genezaret (Jan XXI, I
— 12).

Gdy cay kierunek liberalistyczny, opierajc si na wiedzy

pozytywnej, zalicza powysze relacje ewangieliczne do rzdu
zbonych poda, badacze waciwoci medjalnych nie mog sta
na tem stanowisku, i raczej twierdz, i relacje te s bodaj kla-

syczne.

12. Teorja powrotniJ^ów.

Powrotnikiem nazywa si nieboszczyk powracajcy na zie-

mi. Ludoznawcy nasi spotykaj si z gboko zakorzenion wiar
w tego rodzaju fakty. Próbuj je objania z obserwacj cie-

mnego gminu i faszywemi jego sdami, sowem traktuj wiar
w powrotników jako przesd.

Ale o powrotnikach mówi nam take ludzie wiatli i obda-

rzeni darem doskonaej obserwacji, nieraz stokro lepszej od na-

szych ludoznawców. Gosz to teksty powanych autorów.

Tote zdaje si nie ulega wtpliwoci, e wiara ta opiera

si w gruncie rzeczy na empirji. Poprostu widywano powrotni-

ków. Ostatecznie przyzna trzeba, e zjawiajcy si swym ucz-

niom po mierci Jezus jest powrotnikiem. Wedle poj teologicz-

nych nazywa si to inaczej. Wiemy. Ale nie polemizujemy tu

wcale z teologami. Polemizujemy z ludoznawcami. Jeeli ludo-

znawcy nie licz si z pojciami teologicznemi a nie chc tego

faktu zaliczy do rzdu zbonych poda, powinniby si na jakie

zdecydowa stanowisko.

Nie moemy przecie takiego pomnika, jak Biblja, odrzuca

z pogardliwym orzeczeniem „To wszystko jest przesd". My,
po tylu pokoleniach nagle jedno pokolenie, które niby to ju
wszystko zgbio. Mickiewicz w Improwizacji trzeciej czci
Dziadów powiada, e „nauki prdko gnij". Ma suszno. Jake
prdko zwalia sie sztuczna drabina pochodzeniowa zwierza-

zwierzoczeka - czeka, wystrugana przez Haeckla, bez narusz-
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nia zreszt samej zasady rozwoju czy przerództwa! Jake prdko

upad cay pozytywizm!

Musimy zgodzi si na to, e zbyt prdko upajamy si zna-

komitemi zdobyczami wiedzy i w upojeniu kamieniejemy, nie mo-

gc znowu przez czas jaki ruszy z miejsca.

Powrotnikiem jest Gustaw z czwartej czci Dziadów, a przy-

najmniej Mickiewicz wyranie przedstawia go jako powrotnika,

zreszt sam w przedmowie do drugiej czci Dziadów uywa wy-

raenia „nieboszczycy powracajcy". Tak samo rzecz si ma

z ballad wstpn pod nagówkiem „Upiór".

Serce usao, pier ju lodowata.

ciy si usta i oczy zawary;

Na wiecie jeszcze, ale nie dla wiata!

Có to za czowiek? Umary.

Patrz, duch nadziei ycie mu nadaje.

Gwiazda pamici promyków uycza,

Umary wraca na modoci /(raje

Szuka lubego oblicza.

Zjawiwszy si na plebanji w Zaduszki powrotnik Gustaw

mówi do Ksidza:

S inne susznej godne litoci istoty,

A midzy niemi twoi przyjaciele, ucznie.

Których ty wyobrani w górne pchne loty.

Których Wrodzony ogie podniecae sztucznie.

Jak yjc pokut mieli za swe winy,

Oznajmiem wiecznoci przespujc progi;

ycie moje cisnem W krótkie trzy godziny,

I znowu wycierpiaem dla twojej przestrogi.

Posta Turka, ukazana wyej na Wiz. 12, nie wyst-

pia na kliszy fotograficznej bez precedensu. Na kilka dni przed-

tem Bogumi wróci do domu w towarzystwie przyjaciela nam

osobicie znanego. Zapali lamp elektryczn. Nagle przyja-

ciel odwróci si i ujrza u drzwi posta owego Turka. Mówi
o tym Bogumiowi. Bogumi patrzy i widzi take. Dziao si

to przy wietle biaem. Po chwili Turek znikn. Wobec tego

Bogumi zgasi wiato biae i zapali czerwone, gdy by prze-
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wiadczony, e widmo wróci. Nie omyli si. Po chwili Turek

zjawi si na nowo i bawi z nimi przez dwie godziny.

Wikszo zjaw seansowych przedstawia si w charakterze

powrotników. Tak samo ów Turek. Porozumiewano si z nim

za pomoc alfabetu wystukiwanego. Opowiada, e by ongi

w Polsce jecem i e wtedy ucito mu jzyk. Dlatego nie mo-

e mówi. Ale zdaje si, e ta historja zostaa dorobiona przez

zjaw do faktu, i zjawiska gosowe na seansach z Bogumiem
jako medjum s rzadsze.

Aczkolwiek widma, fotografowane przez Schrenck-Notzinga

w obecnoci rzebiarki pani Julji Bisson, wyglday przewanie

jak niewykoczone figury z gliny, jednakowo byy midzy nie-

mi i takie, które miay wicej cech malarskich. W niektórych

widmach rozpoznawano znajomych nieboszczyków (Materialisa-

lions-Phaenomene, str, 261—262).

Ochorowicz po mierci zacz ukazywa si na seansach

a nawet bardzo prdko, stosownie do otoczenia, zmieni ca
swoj filozofj, z pozytywisty stajc si mistykiem i teozofem,

a z myliciela, wyraajcego si precyzyjnie, w mar, wysawia-

jc si mglisto i zawile.

Poniewa wasnoci medjalne pojawiaj si i gin, co stawia

medja zawodowe w pooeniu kopotliwem i popycha je nieraz

do mistyfikacji, niekiedy fatalnie demaskowanych, przeto jest

moliwe, i u niektórych osób, jak u Ksidza z czwartej czci
Dziadów, wystpuj raz w yciu i to wród specjalnych oko-

licznoci. Znamy takie fakty. Ksidz zakaza obchodzi obrzd
Dziadów. Takie zakazy wywouj istn rewolucj obyczajow.

Przecie naruszaj to, „w co pobone wierzyy pradziady" i to

jeszcze na konserwatywnej i mistycznej Litwie. Ksidz jako

„uczony" mia by „mdrszym" od dziadów i pradziadów.

A przecie i jemu nie udawali si uczniowie. Taki Gustaw
przepad bez wieci. Odebra sobie ycie. Oto, jak powiedzia-

by gmin, owoc dziaalnoci tych ludzi „uczonych", co to od

wszystkich chcieli by mdrszymi. Po raz pierwszy nie bdzie



WIDMA 135

Dziadów. A wanie „skazówka na dziewitej i trzy wiece gó-

r". To psychologiczne jest dostateczne, by na nim zbudziy

si drzemice wasnoci medjalne Ksidza.

Gustawa widz take dzieci, przemawiaj do niego i on do nich.

Rzecz prosta, e Mickiewicz da nam poemat a nie protoku

w rodzaju tych, które si spisuje po seansie. Musimy tedy po-

wici uwag nasz gównie elementom poematu, wzitym
z dziedziny zjawisk medjalnych.

Ale tych jest do duo i s znamienne.

13. Ganiecie wiate.

Ochorowicz w swych Zjawiskach Medjumicznych (II,

331 —332, 341) opisuje, jak podczas dowiadcze z Eusapj
Paladino widmowa rka zapalaa lamp elektryczn i gasia.

Sami bylimy wiadkami podobnych eksperymentów, ale

znacznie dziwniejszych i rzeczywicie eksperymentów, gdy ga-

ni, wywoywanych na nasze yczenie aktem woli medjum.

Podczas seansu Bogumi powiedzia w przestrze: „Zga
lamp". Lampa palifa si dalej. Powtórzy rozkaz. Nic nie po-

magao. Wtedy krzykn strasznym gosem: „Zga lamp, do stu

djabów!" I lampa natychmiast zgasa.

Eksperyment ten powtarzalimy kilkakrotnie i zawsze z po-

mylnym skutkiem.

Mamy podstaw do przypuszczenia, e tym razem wyania-

jca si z medjum teleplasma dziaaa mechanicznie na zatyczk

lampy elektrycznej. Albowiem zatyczka bya nieco zepsuta.

Przekrcona, wracaa do pooenia dawniejszego. Tote na trzeci

rozkaz Bogumia lampka najpierw zagasa, znowu na chwil si

zapalia i dopiero potem zgasa na stae.

Ale spotykalimy si z faktem dziwniejszym.

Biaa lampka elektryczna, przykrcona prawidowo przez

Bogumia, raz nie chciaa si pali, to znowu palia si zupenie

normalnie.
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Bylimy w Treptowie pod Berlinem, w obserwatorjum astro-

nomicznem, zaproszeni przez dyrektora Archenholda. Zaprowa-

dzi nas do ciemnej sali dla dowiadcze z promieniami roent-

genowskiemi. W okó czterech cian sali szy rury szklanne, po-

przerywane szklannemi baniami, w których umieszczono metalowe

róe. Gdy puszczono prd i zblialimy zdaleka rce, róe si
rozpomieniay, i gasy, gdy rce nasze si oddalay.

Niejednokrotnie zdarzao si, e gdy Bogumi wchodzi do

pokoju, owietlonego licznemi arówkami, na przemian jedna

arówka palia si dalej, druga gasa, trzecia palia si dalej,

czwarta gasa— i tak a do ostatniej.

Otó tego rodzaju objawy nie dadz si ju wytomaczy
dziaaniem mechanicznem wyaniajcej si z medjum teleplasmy.

Wyjani to mog tylko dalsze badania.

Ganiecie wiate w Dziadach moe by naturalnie przyka-

dem objawu dziaania mechanicznego teleplasmy na wiato
ywe, czyli na ponce wiece.

14. Stawanie zegarów.

W trzeciej Czci Dziadów Doktór postrzega o godzinie

pitej, e zegarek jego stan na godzinie dwunastej. Ksidz
Piotr radzi mu pomyle o duszy. Wnet te Doktór ginie od

pioruna.

Istnieje wiara, e nieraz w chwili czyjej mierci zegar staje.

Znamienne, e fama nie twierdzi, i tak dzieje si zawsze. Po-

wiada tylko, e si to zdarza niekiedy. I wanie dlatego owa

fama zasuguje na wiar, e tak jest skrupulatna. Bo widocznie

dzieje si to tylko wtedy, gdy w domu znajduje si osoba o wa-
snociach medjalnych.

W pewnych tedy wypadkach ganiecie wiate i stawanie

zegarów naley do zjawisk pokrewnych, mianowicie takich, gdy

wyaniajca si z medjum teleplasma dziaa mechanicznie.

Na podstawie wszystkiego, co powiedziano wyej, mamy
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prawo mniema, i ganiecie wiate i stawanie zegarów w Dzia-

dach nie byo pomysem fantastycznym Mickiewicza, ale wpro-

wadzeniem czynnika, zaczerpnitego z empirji.

15. Zjawisko echolalji.

Opowiedziawszy dzieciom o robaczku-koatku jako duszy po-

kutujcej, Gustaw zwraca si do kantorka i pyta: „Czego dasz,
duszko?" Nastpnie udajc gos z kantorka pochodzcy, mówi:

„Prosz o troje paciorek". Po godzinie mówi do dzieci: „Dzieci,

chodcie pod kantorek". Dzieci podchodz. A Gustaw mówi do

kantorka: „Czego potrzebujesz, duchu?" I wtedy odzywa si gos
z kantorka: „Prosz o troje paciorek". Na to ksidz przeraony:

„W imi Ojca... niech biega... Altaryst zbudzi. Sowo stao si
ciaem! zawoajcie ludzi!"

W swych Zjawiskach Medjumicznych (III, 408) Ochoro-

wicz pisze:

„Bardzo ciekwemi dla mnie byy objawy echolalji medju-

micznej, polegajcej na tem, e szmer wywoany nasz rk (pu-

kanie, drapanie, szuranie, bbnienie) John (zjawa— przyp. au-

tora) naladowa bardzo dokadnie, chocia sabiej, swoj rk".
„W echu byo zawsze pewne opónienie (2 do 5 sekund) cza-

sem nawet do znaczne (5— I O sekund)". „W dowiadczeniach

echolalji Eusapja kazaa komukolwiek zapuka, lub potrze pal-

cem, nastpnie w teme miejscu stou pooy rk na pask, tak,

jakby przytrzymujc dwik wywoany — dlaczego tak kazaa
postpowa, nie umiem objani, i ona tego nie wiedziaa. Przy-

puszczam, e owo kadzenie rki nie miao wielkiego znaczenia,

gdy i bez tego echo wystpowao".
Podczas ostatniego pobytu Eusapji Paladino w Warszawie

u Ochorowicza bylimy wiadkami tego objawu w obecnoci kilku

osób ze wiata literackiego, gdy pokój mia owietlenie pene.

Ochorowicz poskroba kilka razy paznokciami dokoa po stole.

Po chwili usyszelimy echowe powtórzenie tego skrobania.
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Mickiewicz musia wiedzie chyba o tego rodzaju objawach,

inaczej bowiem trudno byoby zrozumie, dlaczego kae Gusta-

wowi raz udawa gos z kantorka a drugi raz kantorkowi udawa
gos Gustawa.

16. Mowy i rozmowy.

Przyzna trzeba, e jak na zjaw, Gustaw jest w swych mo-

wach i rozmowach bardzo rozlewny. Aczkolwiek to, co wyga-
sza, naley do prawdziwych pere poezji, jednakowo musimy

stawi sobie pytanie, czy odpowiada to naszej empirji medjumi-

stycznej.

Pomijajc tak zwane medja piszce, które niekiedy caemi
kwadransami pisz proz, przeplatajc j nawet wierszami, ule-

gajc zmianom nastrojów i zmieniajc tematy, pomijajc take

liczne wypadki, gdy podczas seansów zjawy zapisuj oówkiem
cae arkusze, powoa si musimy na bardzo ciekawe zjawiska

rozmów z widmami, albo na mowy przez zjawy seansowe wy-

gaszane.

Kiedy Wadysaw Reymont studjowa dzieje ksicia Józefa

Poniatowskiego, zdarzyo si nam na seansie, i usyszelimy

wybijanie werbla, nastpnie stana przy nas zjawa, majca by
duchem ksicia Józefa, i wygosia krótk mow, zaczynajc si

od sów: „Bdcie twardzi jako elazo a gorcy jako ogie'.

Na innym seansie zjawi si jakoby duch ojca jednego z naj-

starszych uczestników, majcego ju okoo szedziesitki, i sto-

jc za synem, wygosi dusz mow gosem podniosym a to-

nem starowieckim.

Gdy seansowalimy w domu pewnego sawnego artysty dra-

matycznego, u którego miewalimy zawsze najwicej objawów

wokalnych, autor tych sów niekiedy toczy ze zjawami rozmowy,

trwajce po pó godziny. Jedna zjawa urzdzia mu formalny wy-

kad o przenikaniu przedmiotów przez przedmioty, ilustrujc ten

wykad przeprowadzaniem swego wieccego palca przez stó
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tam i z powrotem, a nastpnie przyniesieniem mu z drugiego po-

koju przez drzwi zamknite czego „atwo rozpuszczalnego".

Byy to dwa kawaki cukru.

Aby mie pewno, e nie zachodzi fakt mistyfikacji, autor

niniejszego studjum obiera nieraz tak wyszukane tematy, jak

z zakresu swych bada astralnych, gnostycznych, astrologji gre-

ckiej, stylizacji astralnej tekstów i fresków, sowem rzeczy, o któ-

rych nikt w Warszawie nie ma pojcia, tern bardziej, e tego ro-

dzaju kwestje wymagay specjalnego sownictwa, zupenie nie-

zrozumiaego dla laików. Tymczasem zjawa tak odpowiadaa,

jak gdyby studja te byy jej specjalnoci. Miaem wraenie, e
rozmawiam sam z sob, ale z jakim innym sob, sowem, e
wiadomo moja rozmawia z moj podwiadomoci.

Zalenie od rodzaju uczestników zjawy mówiy wyranie lub

niewyranie, albo nawet bekotay, e nic nie mona byo zro-

zumie.

Gdy razu pewnego zjawa rozmawiaa z mym ssiadem z na-

przeciwka, medjum si zakrztusio. Zjawa take. Ale natychmiast

uderzya medjum po karku, a medjum przestao si krztusi. Tu
byo oczywiste, e zjawa stanowia emanacj swego róda me-

djalnego. Za uderzenie po karku przypominao owe odruchy

podczas snu, kiedy chwytamy gryzcego nas owada ze zrczno-

ci nieznan na jawie.

Miewalimy te ca skal natenia gosu zjaw od ledwie

syszalnego szeptu a do krzyku i wrzasku.

Razu pewnego zjawa zapytana, czy jest istotnie wielkim ksi-

ciem Konstantym, wrzasna brutalnie: „Eto ja!" Gdy zaczli-

my piewa „Jeszcze Polska nie zgina", hukna na nas, wy-

mylaa nam i ciskaa krzesami.

Obecnej zjawie Ksinej owickiej zanucilimy chórem je-

dn z rzewnych piosenek ludowych. Widocznie bardzo si jej

podobaa, bo w ciemnoci usyszelimy cichy miech radoci:

„Chi, chi, chi, chi..."

Niekiedy zjawy tocz ze sob rozmowy, sprzeczaj si, kóc.



340 IMIONA I NAZWISKA

Staj w pamici z trzeciej czci Dziadów owe „gosy z lewej

strony" i „z prawej strony", jak podczas Improwizacji Konrada

rozbrzmiewa gos z lewej strony: „Ora w hydr! Oczy mu wy-
<]r! Do szturmu dalej! Dymi! pali! Ryk, grzmot!" I z prawej

strony zaraz potem: „Z jasnego soca kometo bdu! Gdzie

koniec twego pdu? Bez koca, bez koca!" Albo gosy duchów
z lewej strony: „Podwójmy napa", a na to z prawej strony:

„My podwójmy strae".

17. Imiona i nazwiska.

Pod wzgldem imion i nazwisk z dwojakim na seansach spo-

tykamy si objawem. Raz zjawy przedstawiaj si, niekiedy na-

wet natarczywie, podajc si za wielkie figury historyczne, jak

Dante, papie Grzegorz VII, Kopernik, za w innych wypad-

kach z oporem tylko podaj swe imiona, a nazwisk wcale nie chc
wymienia.

Mamy pod tym wzgldem w Dziadach dwa charakterystyczne

przykady. Nkany egzorcyzmem przez Ksidza Piotra duch, na

pytanie „kto ty", wykrca si: „Lukrecy, Lewiatan, Yoltaire,

alter Fritz, Legio sum".

Ale gdy w czci drugiej Dziadów Ksidz zapytuje Pustel-

nika: „Powiedz, mój bracie, jakiego ty rodu". Pustelnik odpo-

wiada: „Co tobie do mego rodu i nazwiska".

Zjawy, chcce zatai swe imi, stwarzaj na poczekaniu ca
iilozofj, majc uzasadni to stanowisko. Filozofja ta u Pustel-

nika z Dziadów w taki przyobleka si obraz:

Gdy dzwoni po umarym, dziad soi przy dzwonie;

Pytaj ludzie, l^o zeszed ze wiata?

(udajc dziada)

A na co ta ciel^awo? Zmów tylko pacierze.

Otó ja take umary dla wiata.

Zdaje si, e na ow filozofj wywieraj wpyw pogldy pa-

nujce w pewnej epoce. Wierzono, e kto zna imi bóstwa, ten

moe przez wymówienie tego imienia wywrze na bóstwo na-
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cisk. Gdyby wic egzorcysta pozna imi ducha zego, mógby^

go atwo wygna z optanego. Tedy, jak pisze Tertulljan w trak-

tacie O Duszy (roz. 57), djabe podaje si podstpnie za gladja-

tora, bestjarjusza, lub nawet jakie bóstwo. Duch zy w Dzia-

dach podaje si za Lucretiusa, poet rzymskiego, który jakoby

skutkiem napoju miosnego oszala i odebra sobie ycie, dalej

za Lewiatana, demoniczn ryb u ydów i zarazem Smoka- sza-

tana na niebie, za Woltera, Fryderyka II, a wreszcie mówi o so-

bie „Legio sum", jak w ewangelji Marka (V, 9) i JLukasza

(VIII, 30). albowiem chorego optao mnóstwo demonów.

Gdy dzi mówimy o rozszczepianiu si osobowoci, sprawa

dostaje si na inne to pojciowe. Imi nasze stosuje si do osoby

a nie do naszej osobowoci. Ta jest waciwie bezimienna, zy-

skujc najwyej miano takiego lub innego charakteru, gdy za jest

nieobliczalnie zmienna, powiada si o niej, e jest varia. Std
okrelenie chorego umysowo.

Wyraz osobowo jest nowotworem. Niema go w sowni-

kach. Ale posuguje si nim nauka (Adam Cygielstrejch, Psy-

chika podwiadoma. Przegld Filozoficzny 1915, zeszyt III-IV).

W przyrodzeniu wszystko jest zoone. Promie soca skada
si z siedmiu barw. Dwik muzyczny skada si z przydwi-
ków. Prawdopodobnie take nasza osobowo jest zbiorem syn-

tetycznym podosobowoci.

To zjawiskowe, z którem mamy do czynienia, jest wanie
takie, e na niem wystpuj indywidualnie te skadniki. Jak
maj mie tedy nazw?

Nazwy te jednak jako si tworz, gdy wskutek hypnozy ta

lub inna cz skadowa zyskuje prawo gocinnego wystpu i mo-

e si manifestowa.

Ale jak osobisto wiadoma stylizuje si na scenie jako

posta naladowana, tak bodaj osobistoci podwiadome mog
si stylizowa i naladowa postaci rozmaite.

Przytem wiadomo dziwnie przypomina dyrektora wielkiego

biura, którego gównem zadaniem jest reprezentacja, a podwia-
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domo ukryty za cian wiat urzdniczy, który nieraz mieje si
z dyrektora, e nic nie wie i nic nie mógby zrobi bez jego po-

mocy. I niezawsze dyrektor jest tym, który reprezentuje opinj
biura na zewntrz. Czasem niedyskretny urzdnik wyda tajem-

nic. Chce jednak pozosta anonimem.

A jeeli organizujemy bezwiadomie, czyli instynktownie,

nasze instytucje wedle organizacji wasnej naszej psychiki, nie

znajc jej?

18. Seans bezwiedny.

Ca cz czwart Dziadów, w której wystpuje Gustaw
M ksidza na plebanji w obecnoci dzieci, moglibymy nazwa
seansem bezwiednym.

Nie jest to obecnie w literaturze naszej wypadek jedyny. Sta-

nisawa Wyspiaskiego dramat w trzech aktach „Wesele" jest

jak gdyby osnuty równie na tle zjawiskowem medjalnoci.

Rzecz zaczyna si od artobliwego zapraszania na gody cho-

choa, który za oknem som swoj pokrywa krzak róy. Myl
wychodzi od Racheli, córki yda wiejskiego, z której troch

iartowano i która mówi do poety:

patrz pan, ró na ogrodzie

owia w chocho ze somy — —
przyczem trzeba zauway, e Wyspiaski stylizuje jej polszczy-

zn wedle niemczyzny: „Sehen Sie diese Ros", gdy po polsku

mówi si: „patrz pan na t ró". Odpowiada to zwrotowi

„ubra sukni", „das Kleid anziehen", zamiast „ubra si w su-

kni". Rachela jest tedy bardzo poetyczna, ale mówi po polsku

wadliwie. A tak dalej wywodzi:
przed t paub somian
posl^ar si mej poezji;

Wyznam, ja/^ich si herezji

nasuchaam;
jal( si jto Ifsa, gry
mnie, com przysza zal^ochanal

Zmówi chocho — —

znowu germanizm: jemanden bereden.
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a dalej:

ka przyj
do izb, na wesele, tu,

moe uwierzycie mu,

e pr&wda, co mówi Rachela

Chc poelycznoci

dla Was i chc j rozdmucha:

zaprocie tu na wesele

Wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy,

pioruny, brzczenia, piewy.

POETA

i chochola!

RACHELA

ju pan wierzy?!

Ju to pana zajo?
sowa, zwida róa, noc,

la nadprzyrodzona moc.

POETA

moe by Weselna feta

na wielk skal!

RACHELA

A! teraz pana pochwal.

Adje, — ta jedyna chwilka,

pan mnie zaj, pan teraz poeta.

Poeta dy do pana modego, take poety.

Suchaj, przecie ty poeta

I ty dzisiaj sprawiasz Gody

na co pan mody odpowiada, e jest tak szczliwy, i sprosiby

iva swe wesele cay wiat. A poeta:

zaprosz tego chochoa;

tam za oknem skry si w sad

PAN MODY
cha, cha, cha, — cha, cha, cha,

przyjd chochole

na Wesele,
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zapraszam ci ja, pan mody,
wraz na gody

do gospody.

PANNA MODA
jest nas tyle je i pi,

moesz sobie z nami /ipi

PAN MOD\
dla nas samych do za wiele,

przyjd chochole

na Wesele

PANNA MODA
przyjdzie, przyjdzie, jal^ mos wole —

tak, jeeli osoby, posiadajce wasnoci medjalne, posiadaj za-

razem siln wol.
I rzeczywicie o pónocy, gdy zegar bije, wchodzi dziwowi-

sko somiane, mówic rytmik zakl lub zabaw dziecinnych:

Kto mnie woa,
czego chcia,

zebraem si,

w com ta mia;
jestem, jestem

na Wesele,

przyjedzie tu

goci wiele,

eby ino wicher wia.

Co si W duszy l^omu gra,

co k^to w swoich widzi snach,

czy to grzech,

czy to miech,

czy to l^apcan, czy to pan,

na Wesele przyjdzie w tan.

Nie mona lepiej okreli psychologji ta zjawiskowego^

I teraz za somianym Chochoem zjawiaj si tym ludziom wy-

obrani i myli publicznej materjalizacje tych wszystkich typów,,

które w tradycji zwizay si z nasz ideologj i z naszym wia-

tem uczu, jak Staczyk i Wernyhora, jak hetman Branickii

i Szela.
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Ale czy druga i czwarta cz Dziadów s jedynemi dziea-

mi Mickiewicza na tern tle zjawiskowem? Jake to znamienne,

e najwspanialsze ustpy trzeciej czci Dziadów wci wyst-
puj na tem tle zjawiskowem. Misterjum chrzecijaskie wnika

po chrzecijasku w ycie duszy. Jak mamy pewno, e Mic-

kiewicz tylko „pomyla" owe chóry anioów i duchów nocnych,

e istotnie ich nie sysza? Czy dlatego, e my na ogó nietylko

nie zdoalibymy czego podobnego usysze, ale nawet nie umie-

my przy czytaniu wywoa w sobie obrazu tego wszystkiego?

Znamy jednak ludzi, miewajcych takie „halucynacje". Bie-

rzemy wyraz „halucynacje" w cudzysów, gdy sta si nauko-

w przepustk przez kad rogatk.

Podczas sceny wiziennej mamy w trzeciej czci Dziadów
tak rozmow po piewce Feliksa:

SUZIN

Lecz cóto Konrad cicho zaspiony sieJzi,

Jakby oblicza swoje grzechy do spowiedzi

Feliksie, on nie sysza zgoa twoich pieni;

Konradzie — patrzcie — zbledn, znowu si czerwieni.

Czy on saby?

FELIKS

Stój cicho — zgadem, e tak bdzie,

O, my znamy Konrada, co to znaczy, wiemy.

Pónoc jego godzina. — Teraz Feliks niemy.

Teraz, bracia, piosenk lepsz posyszemy,
Ale muzyki trzeba, — ty masz flet, Frejendzie,

Graj dawn jego nut, a my cicho stójmy,

I k^edy trzeba, gosy do chóru nastrójmy.

JOZEF, patrzc na Konrada.

Bracia! duch jego uszed i bdzi daleko.

Jeszcze nie Wróci — moe przyszo w gwiazdach czyta.

Moe si lam z duchami znajomemi wita,

I one mu powiedz, czego z gwiazd dociek-

Jak dziwne oczy — byszczy ogie pod powiek,
A oko nic nie mówi i o nic nie pyta;

Duszy teraz w nich niema...

Stan psychiczny, w który popad Konrad, jest w tych so-

wach okrelony z wielk znajomoci rzeczy. Konrad zaczyna

Dawno a Mickiewicz 10
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piewa z towarzyszeniem fletu. Jest to wstp do póniejszej

wielkiej Improwizacji:

Wznosz si! lec! am, na szczyt opoki —
Ju nad plemieniem czowieczem
Midzy proro^i.

Std ja przyszoci brudne oboki
Rozcinam moj renic, jak mieczem...

Ale podczas tego wzniesienia w krain niemiertelnoci, jak

ów wtajemniczeniec mitraistyczny, spotyka si z przeszkod:

Có to? jaki ptak powsta i rozcza pióra.

Zasania wszystkich, okiem mi wyzywa.

Skrzyda ma czarne jak burzliwa chmura...

To kruk olbrzymi —- k^o ty? k^o ty kruku?

Kto ty? — jam orze! — patrzy kruk< myl moj plcze ..

Powiedzielimy wyej „jak ów wtajemniczeniec mitraistycz-

ny". Wymaga to objanienia. Mickiewicz nie móg zna prze-

pisu mitraistycznego „Apathanatismos", na który dopiero mniej

wicej przed trzydziestu laty zwrócono uwag (Dieterich, Abraxas,

Lipsk 1 89 1 , str. 1 04), gdy zawierajcy go papyras lea razem

z innemi „pod powok pyu bibljotecznego, i dostojni panowie

od historji literatury i religjonistyki nie chcieli swych wysokich

rk kala dotkniciem takich rzeczy" (Dieterich, Eine Mithrasli-

turgie, str. 29). Ale tu chodzi o rzecz zgoa inn. To zjawi-

skowe rodzi zjawiska pokrewne. Wtajemniczeniec mitraistyczny

wie, e moe na drodze swego wzniesienia spotka si z gron
przeszkod, i wie o tym wieszcz polski.

Gustaw — Konrad — Mickiewicz. Nie potrzeba adnych
specjalnych studjów, aby zrozumie, e jest to jedna osoba w roz-

maitych fazach.

Umiera Gustaw, rodzi si Konrad. Usuwa si Konrad, bu-

dzi si Mickiewicz, piszcy pogodnego Pana Tadeusza i na-

wskró polityczn Trybun Ludów.

1 dopiero towianizm roztapia ponownie jego dusz na daw-

nych a przygasych wglach, które rozdmucha.
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19. Sia i wadza.

Bodaje w ogólnym i do uzasadnionym pojciu to zjawi-

skowe medjumizmu uchodzi ród ludzi wiatych za to choroby

i nieszczcia.

Najstarsz i najlepsz monografj medjum jest ksika do-

ktora Justyna Kernera „Jasnowidzca z Prevorst". Doktór Ker-

ner powici szereg lat obserwacji Fryderyki Hauffe, urodzonej

1801 a zmarej 1 829 roku. Posiadaa wprawdzie zdumiewajce

waciwoci medjalne, ale miaa zdrowie tak zrujnowane, e y-
cie jej byo jednem pasmem cierpie.

Neapolitanka Eusapia Paladino, któr zajmowali si róni

uczeni europejscy, któr bada do dugo take nasz Ochoro-

wicz i któr mielimy sposobno pozna u niego, gdy przeby-

waa w Warszawie raz ostatni, miaa wprawdzie zdrowie znacz-

nie lepsze od Fryderyki Hauffe, ale umysowo bya do nie-

rozwinita.

Medjum francuskie Ewa, któr przez szereg lat obserwowa
starannie psychjatra monachijski Schrenck-Notzing, naley zda-

niem jego do typu degeneratek i stoi umysowo take do nisko.

Ale nie da si tego bynajmniej powiedzie o wszystkich

znanych nam medjach. Zdrowie niektórych przedstawia si tak

normalnie, e medjalno jest ich waciwoci a nie przypado-

ci lub chorobliwoci. Posiadaj te niekiedy wysok inteli-

gencj i nielada wyksztacenie.

Nie moemy te inaczej wyrazi naszej myli, jak dzielc

ludzi o wasnociach medjalnych na typy bierne i czynne.

Wieci, które nas dochodz z czasów staroytnych o cudo-

wnych lekarzach, uzdrawiajcych przez wkadanie rk, jak Apo-
lonjusz z Tyany, o którym pisze nam Filostratus (III, 39), prze-

stay nalee do krainy bani, gdy udao si wskrzesi a nawet

stosowa jako zabieg leczniczy magnetyzowanie.

Przecie relacja ewangieliczna ukazuje nam nietylko cudo-

wnego lekarza, który przez wkadanie rk odejmowa ludziom do-



148 SIA I WADZA
legliwoci, ale take bezprzykadnego krzepiciela dusz, e ma-

lutcy wyrastali na wielkich a upadli dwigali si na szczyty cno-

tliwoci.

Gdy Mickiewicz zjawi si w Berlinie, nastpia tam ród
kolonji polskiej zupena przemiana usposobie. W „ywocie
Adama Mickiewicza" (II, 24) syn jego Wadysaw przytacza

nastpujc relacj Cybulskiego: „Jaki od czasu pobytu Mickie-

wicza a do chwili powstania panowa duch pomidzy modzie-

polsk w tern miecie, nie pora o tern mówi. Dosy nad-

mieni, e od tego czasu zgoda, mio, bratersko, zapa do

nauk, obyczajno w yciu i poyciu, przytem pewien rodzaj

egzaltacji, przeczucia i oczekiwania, nadzieja i wiara w przy

szo, oywiay wszystkich umysy i serca. Zdawao si, jakoby

duch promienisty przeniós si z Wilna do Berlina. Ca t prze-

mian sprawi kilkodniowy pobyt Mickiewicza".

Przypomina si tu odpowied dana Janowi: lepi widz,

chromi chodz, trdowaci bywaj oczyszczani (ukasz VII, 22).

Ale tu moe kto zauway, e nieraz tak zmian usposo-

bie, jak wywoa Mickiewicz w Berlinie, wywoyway zna-

komitoci, nic posiadajce waciwoci medjalnych. Uwaga ta

byaby zupenie suszna. Tote chodzi nam o co innego. Cho-

dzi nam mianowicie o pogld na t spraw samego Mickie-

wicza.

Pogld ten ujawnia si w Dziadach. Zaraz na pocztku

trzeciej ich czci, gdy Wizie usypia, duch mówi nad nim:

Czowiel^u! gdyby wiedzia, jaJ^a twoja wadza!
Kiedy myl w twojej gowie jal^o isl^ra w chmurze

Zabynie niewidzialna, obol^i zgromadza,

I tworzy deszcz rodzajny, lub gromy i burze.

Gdyby wiedzia, e ledwie jedn myl rozniecisz.

Ju czel^aj W milczeniu, jal^ gromu ywioy.
Tak czekaj twej myli szatan i Anioy:
Czy ty W pieko uderzysz, czy W niebo zawiecisz;

A ty jak obok S^^^H "'^ bdny paasz
I sam nie wiesz, gdzie lecisz, sam nie wiesz, co zdziaasz.

Ludzie! k<^^dy z was mógby, samotny, wiziony.

Myl i wiar zwala i podwiga trony.
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Religijny aksjomat, e wiara góry przenosi, e czowiek ni
oywiony moe bezpiecznie stpa po wach i skorpionach, wy-

stpuje u Mickiewicza pod postaci twierdzenia, e „czucie

i wiara" s potniejsze „ni mdrca szkieko i oko", e mona
„mierzy siy na zamiary", i Jama, czego „rozum nie zamie",

gdy „zapa tworzy cudy".

Ciekawe i pouczajce, e wanie na tle zjawiskowem, któ-

remu tyle powicamy uwagi, rozebrzmia gos:

Ja mistrz wycigam donie,

lVyciqgam a W niebiosa.-.

i dalej:

Ja czuj niemiertelno, niemiertelno tworz.

i jeszcze dalej:

Zrzuc ciao i tylko jak duch wezm pióra-.

Zjaw tak, jak Gustaw, Mickiewicz wprowadza na wido-

wni tylko dla przestrogi a nie w imi upodoba artystycznych.

On szuka drogi do siy i do wadzy duchowej. Szuka jej bez-

warunkowo take w sferze naszej podwiadomoci. Wierzy g-
boko, e tam s tajemnicze zoa potgi i wadzy.

Póniej, gdy wystpi jako publicysta polityczny, napisze

„O ludziach rozsdnych i ludziach szalonych". To wanie, co

Mickiewicz w artykule owym powiedzia, jest dla nas tak wane,
gdy zapanowa u nas jako idea typ czowieka zrównowaonego.

A tymczasem ten czowiek zrównowaony uczy przystosowywa

si do najazdów, znosi cierpliwie wszystkie ponienia i godzi

si z nikczemnoci jako czem normalnem. Ci wszyscy, których

unosia wiara, uczucie, wyobrania, zapa, dziesitkami lat y
musieli poza spoeczestwem. Czowiek zrównowaony roci
pretensj do objcia u nas wadzy w przyszoci. Lecz gdy mo-

ment ten przyszed, ustpowa z drogi brutalnemu tumowi i jego

wodzom, gdy w rzeczywistoci nie by zdolny do dzierenia ja-

kiejkolwiek wadzy wskutek swej maoci duchowej.
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Tote na tle zjawiskowem medjalnoci u Mickiewicza wy-

stpuje denie do siy i wadzy a nie saboci i biernoci. Tego
faktu nie mona byo w niniejszem studjum pomin.

20. Dusza i ciao.

Musielibymy zrobi przegld jeneralny caej teozofji wspó-
czesnej, gdybymy chcieli streci i scharakteryzowa teorj filo-

zoficzn, z któr podczas zjawisk mówionych wystpuj widma
seansowe. S to niewtpliwie teorje zawleczone z rónych któw
wiata do przyciemnionego pokoju, w którym odbywa si seans.

Nie to jest celem naszym. Filozofji Mickiewicza powicili-

my ju osobny rozdzia. Tu pozostaje do omówienia pewien

szczegó.

Zarówno w balladzie „To lubi", jak w wierszu wstpnym
do Dziadów pod nagówkiem „Upiór", jak wreszcie w drugiej

i czwartej czci tego misterjum czytamy, e dusza po mierci

nie wychodzi odrazu z ciaa, ale e jeszcze jaki czas w niem po-

zostaje, niekiedy sigajcy kilku lat, czekajc wykupienia. To jest

okres jej mk. Bka si, zaczepia ludzi, pragnie od nich pomocy.

Z doktryn t spotykamy si uporczywie na seansach. Jest

ni, e si tak wyrazimy, przesycone powietrze, gdy bodaj ju
bez wzgldu na skad osobisty uczestników mona si z ni spo-

tka w wywodach zjaw, aczkolwiek co do tego twierdzenia mu-

simy si zastrzec, e sami obserwacji naszych nie moemy uzna
za wystarczajce.

Pozostaje jedno bodaj jako fakt niewtpliwy, mianowicie to
zjawiskowe doktryny. Przypuszczamy tedy, e nie jest to u Mic-

kiewicza koncepcja racjonalistyczna lub koncepcja odziedziczona

przez ksiki i rozmowy, ale dobyta z ta zjawiskowego.

21. Ton etyczny.

Niewtpliwie to zjawiskowe medjumizmu wyonio z siebie

czarownictwo i ca djabolistyk, czego wyrazem staa si czarna
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magja, co dobrze uj Ignacy Matuszewski w swej pracy „Czar-

noksicstwo i medjumizm". Ale jest rzecz równie niewtpliw,

e z ta zjawiskowego medjumizmu wyoniy si misterja reli-

gijne, jak to wykaza Jong w swem studjum „Das antike My-
sterienwesen". Wanie Apulejusa jedenacie ksig bajek mile-

zyjskich obejmuje to w caoci. Jest to bardzo proste. Jeeli lu-

dzie w stanie wiadomym dziel si na cnotliwców i zbrodniarzy,

jednostki szczere i mistyfikatorów, to dlaczegó nie mieliby si

na nich dzieli take w stanie podwiadomym? A jeeli empirja

medjumistyczna mówia o duchach wogóle, to musiaa mówi
o wszelkich, wic zych i dobrych. W Dziadach Drezdeskich

wystpuj jedne i drugie. Ale wedle filozofji religijnej wiat do-

bra odnosi zwycistwo nad wiatem za. Std wanie w takich

utworach, jak „To lubi", „Upiór", odzywa si silnie ton ety-

czny. Sny Winia, Improwizacja, Widzenie Ewy, Widzenie

Ksidza Piotra s chyba szczytem tego, na co moe si zdoby
anielstwo duszy. Obrzd Dziadów jest owiany najczystszym kli-

matem moralnym. Zreszt sam Mickiewicz w przedmowie do

Dziadów podniós jako fakt, e owe misterja ludowe i zwizane

z niemi opowieci zawsze wykazyway dno moraln.

Powszechnie godz si na to ci, którzy maj do czynienia

z ludmi, oddajcymi si seansowaniu, e to zjawiskowe medju-

mizmu dziaa uszlachetniajco. Cynicy pozbywali si swego cy-

nizmu, sceptycy znaleli jak linj dla swych myli, jednostki

pytkie pogbiay si.

Stoi to prawdopodobnie w zwizku z tem, e filozofja mate-

rjalistyczna, przeniknwszy do ycia codziennego, nadwtlia wi-
zada sumienia. Tu za sumienie, z wszystkich ju niemal wi-
zów wyzwolone, nagle si zawahao. Zetkno si z wiatem ta-

jemniczym i zyskao uczuciowo znowu jak podstaw i znowu

jaki z niej rzut w nieskoczono.
Prawda, e z tem przerzuceniem si nagem od materjalizmu

do mistycyzmu id w parze a zbyt czsto paralogizmy. Ale te

dziwactwa nikomu waciwie nie przynosz szkody, gdy tymcza-
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sem etyczne wyszlachetnienie wpywa musi na otoczenie do-

datnio.

Myl si ci wszyscy, którzy cz narodziny chrzecijastwa

z upadkiem myli filozoficznej i z powrotem do pojciowych prze-

ytków. Myl filozoficzna upada z innych powodów. Nie sprzy-

ja jej cezaryzm. Natomiast chrystjanizm czy si z uczowie-

czeniem niewolnika. Filozofja bya wobec niego bezradn. Pa-
stwo nie posiadao takiego rodka, jak wspóczesne szkolnictwo.

Trafi do jego duszy mogo tylko chrzecijastwo swemi tajem-

nicami, czyli po grecku misterjami. Wiara w pomiertne witych
obcowanie miaa dla uszlachetnienia cywilizacyjnego daleko wik-
sze znaczenie, ni najgenjalniejsze odkrycia i wynalazki. Gdzie

góra filozoficznie tak wyrobiona stawiaa sobie pytanie „Kobieta

czy wazon", tam dó spoeczny tylko wtedy lepsz drog ycia

móg znale, jeli pyta sakralnej zjawy: „Quo vadis, Domine?"

22. Medjumizm a poezja.

Zachowane nam przez doktora Justyna Kernera wiersze Fry-

deryki Hauffe s rzeczywicie pikne. A yjce ród nas medja

inteligentne bywaj take wyposaone talentem literackim.

Moemy nawet, aczkolwiek z wielkiemi zastrzeeniami, mó-

wi o twórczoci medjalnej, a to dlatego z zastrzeeniami i to

wielkiemi, poniewa dotd nikt nie bada umiejtnie, czy impro-

wizacje medjów s owocem ich uzdolnie poetyckich, czy te
wyciekiem ich waciwoci medjalnych, sowem, czy i o ile me-

djum tworzy przy udziale wiadomoci, czy te odtwarza auto-

matycznie to, co w nim powstaje bez udziau wiadomoci.

Daleko atwiej poradzi sobie z pismem automatycznem, gdy
medjum, obdarzone w tym kierunku waciwociami wybitnemi,

zmienia momentalnie charakter pisma zalenie od osoby, która

ma przez nie przemawia. Rónice s jaskrawe.

Take atwiej poradzi sobie z pismem w rónych jzykach,

gdy medjum nagle pisze lub dyktuje sowa lub zdania w jzyku,
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którego nie zna. Wypadki takie s nauce znane. Do zjawisk naj-

lepiej stwierdzonych nale takie, kiedy nagle w odpowiednim

momencie psychologicznym wypywaj zdania, które poprostu

wpady do ucha medjum przed laty, jak pada promie na klisz

fotograficzn i potem zostanie zabiegiem chemicznym na kliszy

wywoany.
Ale cae mnóstwo tak zwanych „rewelacji", otrzymywanych

z tak zwanego „tamtego wiata", nie przeszo przez rce styli-

stów, o ile za przechodzio, nasuwao tylko najdalej idce wt-
pliwoci.

Moemy si nieraz pomyli co do autora, czytajc wiersz nie-

podpisany, jak mylono si wielokrotnie przy ustalaniu autorstwa

niepodpisanego obrazu. Ale chyba nie pomieszamy Andriollego

z Matejk i Reja z Kopernikiem. Tymczasem w „rewelacjach"

spotykalimy si z takiemi pomieszaniami, urgajcemi najpopu-

larniejszej djagnozie stylistycznej.

Istnieje cay szereg tak zwanych medjów piszcych, które

dlatego tylko nie s literatami lub literatkami, e, obarczone me-

djalnie, zostay wcignite w wir seansów i w tym kierunku uro-

bione. Tracc energj na seanse, nie maj jej ju potem do twór-

czoci literackiej. Poddawszy si wreszcie pod wadz hypnoty-

zera, trac samoistno i nie mog powiedzie o swych pieniach:

„W porodku was jak ojciec wród rodziny stoj, wy wszystkie

moje", a dalej: „Kady ton ja dobyem, wiem o kadym tonie",

albo: „Te myli dobywam sam z siebie, wcielam w sowa",
albo; „ich wdzikami si lubuj, ich okrgo doni czuj".

Znana u autorów dramatycznych plastyka osobowoci po-

zwala im w stanie wiadomym wciela si niejako w postaci opi-

sywane. U medjów ta plastyka osobowoci idzie dalej; nagle me-

djum powiada z najlepsz wiar, e przemawia przez nie So-
wacki, Mickiewicz, Krasiski, Wyspiaski, Norwid, Fredro.

Wiersze medjum posiadaj nawet niekiedy pewne cechy wierszy

tych poetów, przyczem zwykle nie zwraca si uwagi na— rónice.

A te s dla znawcy na jznamienniejsze.
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Czy mamy jednak dane do przypuszczenia, e istnieje w dzie-

dzinie wielkiej poezji jaki zwizek pomidzy natchnieniem a zja-

wiskami medjalnemi?

W swej wspaniaej improwizacji paryskiej, która zostaa wy-

goszona w obecnoci Sowackiego i tak potne na wszystkich

wywara wraenie, Mickiewicz powiedzia:

Ja rymów nie dobieram, ni wierszy nie s/^adam.

Taiem wszystko napisa, jalz tu do Was gadam.

Zgadza si to z charakterem pozostaych rkopisów, które

przecie przez tylu ludzi byy przegldane i które zawieraj zdu-

miewajco mao poprawek, gdy ze Sowackim rzecz si miaa

wrcz odwrotnie.

Ale sposób pisania choby Pana Tadeusza, narady z przy-

jaciómi, wyrane dowody kompozycji, usuwaj wszelkie przy-

puszczenia automatyzmu psychologicznego.

Odróniamy natchnienie od procesu pisania rzeczy natchnio-

nej. Nawet Dziady, tak zwizane z tem zjawiskowem medjal-

nem, s dzieem wielce zoonej kompozycji, co ju umiejtnie

wykazano na podstawie zestawie z teorjami Mickiewicza, wy-

oonemi w Literaturze Sowiaskiej.

Rozbia si nad Mickiewiczem „bania z poezj". To by
moment natchnienia jeneralnego, jeeli wolno si tak wyrazi,

gdy po nim nastpi szereg poszczególnych momentów natchnie-

niowych.

Mickiewicz mia bezwarunkowo waciwoci medjalne. Ale

ten duch orli nie poddaby si nigdy pod wadz drugiego czo-

wieka, jak Konrad, którego dobywa z otchani upadku Ksidz

Piotr, a potem, gdy ma si z nim rozsta, ten ostatni przekazuje

go innemu opiekunowi:

Ty pojedziesz w dalel^, nieznajom drog.

Bdziesz W wiell^ich, bogatych i rozumnych tumie.

Szukaj ma, co wicej, nili oni umie;

Poznasz, bo ci powita pierwszy W imi boe.

Suchaj, co powie. . .
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A wic Mickiewicz zna ulego takich postaci. Ale sam

wyama si z pod wpywu tego, który go istotnie na obczynie

powita „w imi boe".
Gdyby Mickiewicz by duchem mniejszym, gdyby dopuci

do tego, iby kto rozwin w nim waciwoci medjalne i robi

z nim eksperymenty, zamiast wielkiej poezji Mickiewiczowskiej

mielibymy ciekawe moe „rewelacje", moe nawet „z tamtego

wiata", ale one nie byyby dzieem tego, który o sobie mówi:

Kiedy rozumne, gromowadne czoo,

Zgiem przed Panem . . .

a nie przed hypnotyzerem.

Mickiewicz w trzeciej czci Dziadów przedstawia Konrada»

improwizujcego z towarzyszeniem fletu w stanie medjalnego za-

chwycenia:

Wznosz sial lec! am na szczyt opoki —
Ju nad plemieniem czowieczem.

Midzy pTOTol(i.

Ale w tem zachwyceniu Konrad nie czuje si wadc. Na-

gle woa:

Có o? jaki ptak powsta i roztacza pióra.

Zasania wszystkich, okiem mi wyzywa . , .

To kf^k olbrzymi — k^oi ty? k^oi ty, k^uku?
Kto ty? — jam orze! — patrzy ^ru^ — myl moj pl cze I

Bylimy wiadkami podobnej improwizacji medjum w sta-

nie rozszczepienia si wiadomoci, gdy inna osobowo przez

nie przemawiaa. Nagle improwizacja si urwaa.

Wspówizie mówi o Konradzie nieprzytomnym rzecz zna-

mienn:
E, ja wiem, co to znaczy — Czasem na napada

Takie szalestwo: dugo piewa, potem gada,

A jutro zdrów jak ryba.

Wic wypada stawi kwestj inaczej. Mickiewicz nietylko

nie tworzy w stanie medjalnym, ale sam da nam charaktery-

styk takiej twórczoci.
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23. Zastrzeenia i uwagi.

Autor niniejszego studjum czuby si doprawdy bardzo nie-

szczliwym, gdyby si dowiedzia, e czytelnik uwaa go za

apostoa seansowania i wogóle za apostoa medjumizmu, gorzej

jeszcze, spirytyzmu.

Fatalnym bdem Ochorowicza byo to, i, znalazszy dla

siebie zamknite podwoje akaderji i wszechnic, poszed mi-
dzy publiczno i do dzienników, nie zdajc sobie sprawy z ró-

nicy, jaka zachodzi pomidzy ustami mówcy a uchem suchacza.

Ci, którzy szerz „uwiadomienie pciowe", do czsto bez-

wiednie rozbudzaj pciowe podania. I ci, którzy seansuj

w wiecie laików, nie rozbudzaj ciekawoci naukowej, lecz tylko

podniecaj fantazj i szczepi kult tajemniczoci.

Ogó nie powinien bawi si lub choby tylko zajmowa
medjumizmem, jak nie wolno bawi si lub tylko zajmowa za-

razkami cholery i dumy.
rodki medyczne spoczywaj w aptece, i nikt ich nie do-

stanie bez recepty lekarza. Za lekarz jest osob odpowiedzialn.

Ile szkody moe wyrzdzi hypnotyzer, wyzyskujcy waci-
woci medjalne otoczenia?

Do jakich naduy i wystpków doprowadzi moe wolno
eksperymentowania czowieka nad czowiekiem, poucza publika-

cja: „Der Prozess Czynski. Tatbestand desselben und Gutach-

ten ueber Willensbeschraenkung durch hypnotisch - suggestiven

Einfluss, abgegeben vor dem oberbayrischen Schwurgericht zu

Muenchen von Prof. Dr, Grashey in Muenchen, Prof. Dr. Hirt

in Breslau, Dr. Freiherr von Schrenck- Notzing in Muenchen,

Dr. Preyer in Wiesbaden" (Stuttgart 1895, str. VI. 102).

Seanse rozbudzaj drzemice waciwoci medjalne. Osoby,

które yy dotd spokojnie i dostatecznie sob waday, mog
utraci spokój i niezaleno duchow. Seanse wyczerpuj me-

djum i wyczerpuj tych, którzy w nich uczestnicz.
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Nauka wymaga ofiar. Prawda. Ale te ofiary, jeeli ju s ko-

nieczne, powinny by celowe.

A jake to mnóstwo seansów, kóre si odbywao i odbywa

ród laików, majcych nawet patenty uniwersyteckie, mao przy-

suyo si nauce?

Ile zreszt razy postrzegalimy naukowo tylko jako po-

krywk, by oddawa si temu, co nazwalimy „nieszporami spi-

rytystycznemi?"

Dalecy jestemy od tego, aby domaga si od badaczy me-

djumizmu patentu akademickoci. Najwiksze przewroty w na-

uce byy dzieem tak zwanych dyletantów, czyli mioników, le-

piej powiedziawszy, uczonych prywatnych. Ale to byli rzeczy-

wicie uczeni, tylko na razie nieuznani przez uczonych, zajmu-

jcych stanowiska oficjalne.

Prawda, nauka posiada take dostawców materjau nauko-

wego, czyli wyszkolonych amatorów. Ale dostawc takiego

materjau nie moe by czowiek zupenie surowy.

A i to jest prawd, e nowa nauka powstaje zazwyczaj

w punkcie zbienym kilku innych nauk.

Nowa nauka nie powstanie jednak tam, gdzie wogóle niema

naukowoci. Tymczasem badania medjumistyczne wymagaj
nietylko naukowoci, ale nielada talentu, niepospolitej przenikli-

woci i duej iloci krytycyzmu.

Nauka stara, uznana, silnie rozwinita, moe mie pracowni-

ków niekiedy bardzo mao uzdolnionych. Zadaniem ich nie jest

popycha nauki naprzód, ale j pielgnowa i szczepi.

Tymczasem wszelka nauka nowa, dopiero walczca o swe

istnienie, jeszcze kwestjonowana, a powicona zjawiskom nie-

zwykym, musi mie pracowników genjalnych, inaczej si nie

rozwinie.

Zadaniem naszem wcale nie byo posun choby o cal na-

przód bada medjumistycznych.

Nasz cel by inny.

Jeeli weszlimy w ten wiat „nieszporów spirytystycznych" ,.
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to nietylko dlatego, aby obserwowa zjawy i medja. Trzeba byo
równie obserwowa uczestników.

Przywieca nam cel historyczno-literacki. Chcielimy na tej

•drodze znale to zjawisket^^ye tematów pierwszorzdnych po-
dów literatury ojczystej, tycli,' które mówi o jej wielkoci.

Szczerze te jestemy wdziczni tym wszystkim, którzy jako

praktycy dopomagali nam i ze wzruszajc lojalnoci pozwalali

wnikn w ten wiat dziwny a tak dla nich drogi.

Szczególniej za wdziczni jestemy naszemu koledze po pió-

rze, Bogumiowi, który, znajc dokadnie cel naszych zabiegów,

niczego narn nie odmawia, aczkolwiek waciwoci medjalne,

które posiada w takjiiiezwykym stopniu, uwaa za swoje nie-

szczcie. * "•

.Tym za, którzy nam przeszkadzali, przebaczamy, co nam
przycttardzi tem atwiej, i wogóle trudno jest nam przeszkadza.

.- -Wyniki tych naszych zabiegów nie s moe proporcjonalne

•do wysiku i mozou, ale nie mogo by inaczej. Jest to nieza-

wodnie pocztek. Przyjd inni, zrobi wicej i lepiej. Ale czas

by najwyszy ruszy.

Gdy za chodzi o wykad osignitych wyników, to trudno
jest tem wiksza, i zagadnienie Mickiewiczowskie jest w tej

sprawie tylko czstk zagadnienia ogólnego, e opracowania spo-

czywaj dotd w rkopisach i e trzeba si byo w czerpaniu

2 nich bardzo ogranicza, aby z jednej strony nie odbiega od te-

matu, a z drugiej strony nie obarcza zanadto czytelnika materja-

em zbyt dla niego obcym i przeto pozornie zawiym.
Tu pragnlibymy zrobi pewne zastrzeenie, które uczyni

Pawlikowski w swem kapitalnem dziele, Mistyka Sowackiego.

Badacz przedmiotu nie utosamia si z przedmiotem bada-

nym. Badanie cudzej ideologji nie moe by trybun do wyga-
szania wasnej. Susznie August Dide w „La fin des religions"

powiedzia o Tostoju, i wystarczyoby, gdyby swe idee wy-
:gasza od siebie, a nie wkada ich w usta Jezusa.

Trzeba siebie ze swoj filozofj, ze swojemi przekonaniami.
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pogldami, wiarami, upodobaniami i umiowaniami pozostawi

na boku, jeeli si chce stan bodaj na progu sanctuarium cu-

dzej duszy.

A tern bardziej, gdy jest ni dusza Mickiewicza.

I trzeba sobie cigle zdawa spraw z olbrzymiej rónicy

poziomów duchowych analityka i analizowanego. Ogromna
prawda mieci si w sowach wstpnych wielkiej Improwizacji

z trzeciej czci Dziadów, gdy Mickiewicz-Konrad mówi:

Pieni ma, y jest gwiazd za granic wiata I

I wzroli ziemsi^i do ciebie wysany za goca.
Cho szklane wemie ikrzydta, ciebie nie dolaa,

Tylkp o twoj mleczn drog si uderzy:

Domyla si, e to soca.
Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy.

To te zakrelilimy naszej pracy ramki skromne. Szo nam

tylko o zbadanie ta zjawiskowego widm, wystpujcych w dzie-

ach Mickiewicza.



DOPISEK.
Dla tych badaczów literatury i ludoznawców, których zainteresowao ukazane-

przezemnie to zjawisk,oWe Dziadów oraz wierze ludowych i tak zwanych „prze-

sdów", a którzy chcieliby przedewszystkiem zapozna si bliej z literatur przed-

miotu, podaj tu wykaz bibljograficzny, który wprawdzie wcale nie jest wyczer-
pujcy, ale w kadym razie daje pojcie o historji i stanie obecnym bada nad
medjumizmem. Zaczynam go od literatury swojskiej a nastpnie przechodz do obcej.
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Juljan Ochorowicz, Odczyty o magnetyzmie i hypnotyzmie, Petersburg 1889;
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Juljan Ochorowicz, La sentibilite hypnotique, Congres international de psy-
chologie psysiologique, premier session, 1890.—Des differences qui existent entre

le sommeil hypnotique et le sommeil normal.—Tous les phenomenes de 1 hypno-
tisme peuvent-ils etre attribues a la suggestion? (tame).

Juljan Ochorowicz, La question de la fraude dans les experiences medium-
niques, Les Annales des sciences psichiques, Paris 1896; to samo przedrukowane
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w dziele A. de Rochas, L'Exleriorisalion de la motricite, Paris 1896; to samo
w przekadzie rosyjskim 1897.

Juljan Ochorowicz, Un nouveau phenomene mediumnique, Annales des Scien-

ces psychiques, Paris 1909, z ilustracjami: rzecz przeoona na jzyk niemiecki,
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logów w Warszawie 1910 r.

Juljan Ochorowicz, Znaczenie medjumizmu dla psychologji, referat w Towa-
rzystwie Psychologicznem w Warszawie 1910 r.
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Polska zegarków kieszonkowych i nocnych latar miejskich

przestaa si interesowa niebem gwiedzistem i jego piknem
wiekuistem. Wydawszy w Koperniku najwikszego astronoma

wiata, cierpi na brak kandydatów, którzy w liczbie dostatecznej

obsugiwaliby jej obserwatorja. Nie tknwszy w naukach huma-

nistycznych gwiadziarstwa, nie moe caemu szeregowi nauk

wystawi otarzy. Czytajc w czwartej czci Dziadów ustp:

Jedna tylko is/^ra jesl W czowieku,
Czasem j oddech Minerwy roznieci.

Wtenczas nad ciemne plemiona

Powstaje mdrzec, i gwiazda Platona

IV dugie wieki Wieków wieci —

nie moe wylomaczy swoim filozofom, e idee Platona byy
pierwotnie gwiazdami, i e wedle poj staroytnych „wszystko,

co tu jest, z wycieku gwiazd ma pocztek, koniec i zarzdzenie".

(Hipolit, Refutatio omnium haeresium V, I 5). Nie posiada re-

ligjonistów, którzy zrozumieliby twierdzenie, e „jako jest w gó-

rze, tako jest i na ziemi, albowiem odbicie tego, co jest na fir-

mamencie, znajduje si tu na ziemi" (Ascensio Jesaiae VII, 10).

Jej klasycy i stylici nie mog wyjani modziey, dlaczego ory-

gina grecki ewangelji gosi, e Jan „wzeszed" a nie „ukaza

si", albo dlaczego tam si mówi „zabi w mieczu" a nie „za-

bi mieczem". Jej ludoznawcy, nie znajc konstelacyjnego ukadu
gwiazd, nie umieli zbiera krytycznie wiadomoci o resztkach

naszego rodzimego gwiadziarstwa, rozproszonych ród gminu,

gdy wskazówka Mickiewiczowska „okrg gwiadzistego Sita"
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padaa na grunt nieprzygotowany, na którym mieszao si tak

popularne gwiazdozbiory, jak Plejad i Hyad. Badacze naszych

zwyczajów i obyczajów nie mogli wyjani formy nawet tak pik-
nej uroczystoci religijno -rodzinnej, jak „Gwiazdka" z jej nazw
oryginaln i gdzieindziej nieznan.

A przecie dwaj najwiksi wieszczowie polscy, Jan Kochano-

wski i Adam Mickiewicz, idc ladami wielkich humanistów,

kochali niebo i zrobili, co do nich naleao. Jan Kochanowski

stworzy polsk parafraz Fenomenów Arata, z któr nie moe
i w paragon adna z parafraz zagranicznych, powiadajc w niej:

A ty, o Urania, ycz mi asili swojej.

Aby ludzie poznali gwiazdy z pieni mojej.

Której ja dzi Wzór bior z dawnego Arata,

Twój to dar, jeli ona bdzie godna wiata —

za Adam Mickiewicz uniemiertelni w Panu Tadeuszu Astro-

nomj Wojskiego, czego nie uczyni w stosunku do swoich astro-

nomji aden z jego wielkich rywalów innojzycznych.

Jeeli u nas niema ród modziey zamiowania do astro-

nomji, to dlatego, e nauczyciele nie skorzystali z dzie dwóch
najwikszych wieszczów i nie wykadali jej na niebie Fenome-

nów i Astronomji Wojskiego, ale zaczynali odrazu od penej

abstrakcji kosmografji, jak gdyby mona byo zaczyna nauk bo-

taniki od fizjologji rolin a nauk zoologji od analomji porównaw-

czej. Nauk historji ojczystej zaczyna piastunka i to od bajki

o Lechu, Czechu i Rusie, o Kraku i smoku wawelskim, o Wan-
dzie, Popielu i Piacie. Bajka jest pierwsz mistrzyni dziecka,

jak bya pierwsz mistrzyni ludów. wiata matka ukazuje

dziecku, które kwiatki wychylaj si ju z pod niegu, które

wschodz w marcu i kwietniu, które rozwijaj swe kielichyw maju

i czerwcu, i skd si wzia nazwa miesica, w którym lipy kwi-

tn. W ten sposób dziecko polskie poznaje wiat rolinny i roz-

koszuje si opisem:

pól malowanych zboem rozmaitem,

Wyzacanych pszenic, posrebrzanych ytem.
Gdzie bursztynowy wierzop, gryka jak nieg biaa,

Gdzie panieskim rumiecem dzicielina paa.
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A gdy glob ziemski biegnie przez dale kosmiczne z zachodu

na wschód, nauczyciel powinien ukazywa modziey, jakie to na

bkitnej ce niebios wychylaj si kwiatuszki gwiazd w stycz-

niu i lutym, marcu i kwietniu, maju i czerwcu, a jakie równocze-

nie znikaj na zachodzie. W ten sposób dziecko poznaoby i po-

kochao niebo z jego umierajcym królem ksiycowym i pozo-

stajcymi dwunastoma wojewodami Pasa Zwierzycowego, z jego

Rolnikiem przy pugu stojcym i z jego Rol. Wtedy zbudziyby

si w tem dziecku takie uczucia, które poprowadziyby je do

studjowania mechaniki nieba i analizy spektralnej gwiazd, jak

wskutek innych pobudze to dziecko rwie si do inynierji albo

do nauk lekarskich.

Moe tedy studjum, powicone gwiazdom Mickiewicza,

zainteresuje nasze sfery pedagogiczne i skoni je do reformy na-

uczania. Moe pokolenie nasze, tylu uniesieniami promienne,

zwróci znowu oczy ku niebu. I moe nastpi zrozumienie, e ci-

so w myleniu nie wycza idealizmu, gdy zawsze dusza ludzka

lgna do wjeci, która byaby wedle sów Mickiewicza »pra-

wdziwa jaK rachunek i dziwna jak mara".

/. Pora roku w Graynie.

Uroczy poemat o litewskiej bohaterce Graynie zaczyna si

od dwóch nastpujcych wierszy:

Coraz to ciemniej, wiatr pónocny chodzi.

Na dole tuman, a miesic wyso(0 — —

Dlaczego: wysoko? Kiedy ksiyc kry po niebie nisko

a kiedy wysoko?

To s rzeczy zapomniane. Wiemy dobrze, e soce latem

kry wysoko a zim nisko, gdy daj si nam we znaki skwary

letnie i mrozy zimowe, ale rodzajów kre ksiyca zim i la-

tem wraenia nasze bezporednie nie wi z porami roku. Do-

td te nazywamy soce gwiazd dnia a ksiyc gwiazd nocy,

gdy przecie faktem jest, e aczkolwiek soce nigdy w nocy nie
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wieci, to jednak ksiyc poród dnia biaego nieraz caemi go-

dzinami widnieje na niebie.

Jedyn wskazówk bezporedni o porze roku w Graynie
s wiersze:

Cicho dol^ota, zamek we nie ley;
Co za dziw, pónoc, jesieni noc duga.
Za có dotychczas w Litawora wiey
Lampa jak gwiazda midzy krat mruga}

Ale wskazówek porednich jest mnóstwo, bardziej nawet

cisych, ni powysza wskazówka bezporednia. Mickiewicz

w przypiskach powiada, e Litwini mieH waciwy sobie sposób

oznaczania pór roku, miesicy i godzin. Tedy w caym poemacie

uywa tego sposobu, który zreszt pod wzgldem poetyckim jest

konieczny. Artysta, malujc krajobraz, nie umieszcza pod nim

daty, ale wyraa j w barwie lici, w rodzaju kwiatów i momen-
cie ich rozwoju oraz za pomoc rónych innych szczegóów, za-

czerpnitych z obserwacji. Tern wanie róni si protoku od

dziea sztuki.

Otó zaraz na wstpie Grayny Mickiewicz wyraeniem
„a miesic wysoko" daje nam pierwsz cech znamienn jesieni

i to pónej, kiedy noc soce gry si gboko pod ziemi

a ksiyc wysoko wystpuje na niebo. Wie si to z pooeniem
Pasa Zwierzycowego, po którym kry i soce i ksiyc. Ten
piercie z brylantem sonecznym i szmaragdem ksiycowym
w dzie jesienny mniej si odchyla od poziomu a w noc jesienn

wicej.

To odchylenie nocne musi by ju znaczne, gdy Mickiewicz

wspomina bliskie przymrozki, wprowadzajc nastpujcy obraz:

Tak w noc miesiczn wygldaj wietnie

Na czole Ponar zasadzone bory.

Gdy z nich oskuhie wicher szaty letnie,

A rosa jasne zwieszajc bisiory.

Nagle si mrozem w szron perowy zetnie;

Bdnym przechodniom zdaj si u Wnicia

Lasy ze srebra a z k'^yszlau licia.
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Litawor nie posiada kalendarza. Ale mia go w przyrodzie.

Ma Rymwidowi wyznaczy termin wyprawy. Ju kae mu czy-

ni przygotowania:

A sikoro sonce z Szczorsowsk.iej granicy

Pierwszym promieniem grób Mendoga drainie.

Wszyscy staniecie na Lidzl^iej ulicy,

Czel^a mi rzewo, zbrojno i zapanie.

Szczorse, dziedzictwo staroytnej rodziny litewskiej Chrep-

towiczów, znajdowao si na wschód od Nowogródka, a wanie
Litaworowy

Zame^ na barl^ach nowogrodzlfiej góry

Od miesicznego brat poztorl blasliu.

Pod Nowogródkiem, pisze Mickiewicz, jest góra, któr do-

td zowi Mendogow i która ma by grobem tego bohatera.

Soce nie wschodzi zawsze w jednem miejscu. Od zimy do

lata wschodzi codziennie bardziej na pónoc, od lata do zimy

bardziej na poudnie. Gdy wic przesuwajc swoje wschody od

granicy Szczorsów na poudnie pierwszy raz podczas wschodu

dranie gór Mendogow, wojsko Litaworowe ma stan w pe-

nem pogotowiu.

Ale to okrelenie terminu jest zbyt lokalne, wystarczajce

dla nowogródczan. Ci, którzy mieszkaliby dalej na wschód za

gór Mendogow, nie mogliby tego uwaa dla siebie za wska-

zówk. Tote dla nich jest inna, ogólniejsza. Litawor powiada

dalej:

Wprzód wiec, nim zajd siedmioralfie gwiazdy.

Ruszymy .

Gwiazdami siedmiorakiemi s Plejady. Eratostenes nazywa

t konstelacj Plejad siedmiogwiezdn (ll/.3'.a; ir.zy.-ziyjz). Arat

mówi o Plejadach Siedmiodronych albo Siedmiotorych. Eury-

pides na pocztku Ifigenji w Aulidzie taki umieszcza djalog

:

AGAMEMNON

Jako to gwiazda sunie?
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STARZEC

Tam si toczy

Seirios do Plejad siedmioorych szlal^ów —
^TYj ejttaTCopcii) IWziaZo:).

Nadmieni naley, e Niemcy nazywaj Plejady: Sieben-

gestirn. Waciwie oko nieuzbrojone widzi tylko sze gwiazd,

i dlatego Owidjusz pisa (Fasti IV, 169— 170):

Pleiades incipien umeros releOare paternos,

Quae seplem dici, sex amen esse solent —

CO si wykada po polsku:

Zaczn ojca ramiona odcia Plejady,

O siedmiu mówi, lecz sze wchodzi W sl^tad gromady.

Plejady miay dla eglarzy to doniose znaczenie, e gdy

w poowie maja wschodziy przedsonecznie, egluga si rozpo-

czynaa, gdy za w pierwszych dniach listopada zachodziy ko-

smicznie, czyli znikay na zachodzie przed wschodem soca,
egluga si koczya (Porów. Ideler, Sternnamen, str. 1 44).

Jeeli wic Litawor naznacza termin wyprawy przed kosmi-

cznym zachodem Plejad, to da wskazówk ogóln a nie lokaln.

Tedy akcja w Graynie toczy si powinna w padzierniku,

moe nawet, uwzgldniajc czasy Witoldowe i chyo owej ak-

cji, w drugiej poowie padziernika lub w trzeciej jego dekadzie,

w kadym razie tu przed pocztkiem listopada.

Z powodu Plejad, które Mickiewicz nazywa Gwiazdami

Siedmiorakiemi, a wic posiadajc o nich doskonae wiadomoci,

konieczna jest uwaga nastpujca.

Nowsze pokolenie uczonych z okresu pozytywizmu warszaw-

skiego lekcewayo wiedz Mickiewicza i nie korzystao z na-

szych róde dawniejszych.

wietny ludoznawca i sownikarz polski, Jan Karowicz,

w Przypisach swych do przekadu polskiego Kowerskiej Cywi-

lizacji Pierwotnej Edwarda B. Tylor'a w t. I na str. 430 pisa:
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„Baby albo Babki (Plejady), inaczej zwane... Ddownice", gdy

ju Kochanowski w Fenomenach zanotowa pod niebieskim

Woem:

IV czele wiec Hiiady, my zowiem Ddownice.

Dziao si to przy powszechnej naszych humanistów milkli-

woci. A przecie informacja Kochanowskiego, ludoznawcza czy

szlachtoznawcza, zgadza si ze staroytnemi tradycjami. Rzymia-

nie zwali je: PIuviae. Cyceron pisze (De natura deorum II, 43):

„Grecy zwykli nazywa te gwiazdy Hyades, od padania deszczu,

bo hyein (o£iv) po grecku znaczy: deszcz pada". Wergiljusz pi-

sze w Enejdzie (I, 744): Arcturum pluviasque hyadas geminos-

que triones", co Dmochowski w 1830 przetomaczy: „Arktur,

oba Tryony i ddyste Hyady". Horacy (Carmina I, 111, 14)

uy wyraenia „Tristes Hyades", co Marcin Fijakowski w ro-

ku 1 8 1 8 przeoy „smutne ddownice". Wbrew tedy trady-

cjom WcIewski w roku 1882 w dopisku do Kigenji w Aulidzie

ju nazywa Plejady Ddownicami (Tragedje Eurypidesa II, 75),

a to samo czyni Jan Karowicz w roku 1 896. Jeeli jaki chop
polski, wycignwszy rk ku niebu, pokazywa mu Baby (Ple-

jady), i prawie nie zmieniajc pooenia rki. Ddownice (Hya-

dy), to albo z powodu wzajemnej tych konstelacji bliskoci po-

mieszay si Karowiczowi nazwy, albo te chop le gwiazdy

zna, co jest wicej ni prawdopodobne. Mamy dostateczny ma-

terja, aby kontrolowa wiedz chopsk. Bd ten dostaje si
do Wielkiego Sownika Jzyka Polskiego, uoonego pod re-

dakcj Jana Karowicza, Adama Kryskiego i Wadysawa Nie-

dwiedzkiego (Warszawa 1 900, 1. 1, str. 668 pod „ddownic").
W Sowniku Gwar Polskich (I, 448) Karowicz pomija Ddo-
wnice. Tak samo w 1 9 1 4 roku Sownik Staropolski Antoniego

Krasnowolskiego i wydany w roku 1916 przez M. Arcta So-
wnik Ilustrowany Jzyka Polskiego. Sownik Wileski z roku

1861 pisze dobrze: „siedm gwiazd na czele konstelacji Byka,

które przynosz deszcze". A najlepiej w roku 1807 pisze Linde
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W swym Sowniku Jzyka Polskiego: „Hyady, siedm gwiazd na

czele Byka, które przynaszaj deszcze, Polacy nazywaj ddo-
wnicami ', opierajc si na Kochanowskim i innych autorach.

A wic pod wzgldem gwiadziarskim Karowicz cofn spraw
wstecz od Lindego. Wierzy wicej ludowi, ni tradycji pisanej.

Tu jeszcze na jedno trzeba zwróci uwag.
Ciekawe, co pisze Cyceron (De natura deorum II, 4

1
). Wielk

Niedwiedzic Grecy nazywaj Helik „anasi siedmioma woami,
septem triones".

Zupenie tak samo pisze Kochanowski: „W czele wiec
Hiiady, my zowiem Ddownice".

Có to znaczy w pierwszym wypadku „nasi", a w drugim

„my"?
Tradycje ludu naszego i naszej nieksztaconej dawniej szlach-

ty, tradycje i podania, nie s bynajmniej ani gminnym rzeczy

wyobraeniem, ani zeszpeconym nalotem obcym, ani wreszcie

swojsk czy cudz fam, lecz szcztkami prastarej a ogólnej kul-

tury, z której zarówno czerpa italski Cyceron, jak i czarnoleski

Kochanowski. Tajemnicze znaki symboliczne tej zamierzchej

kultury, która miaa swych królów, kapanów, mdrców i wiesz-

czów, odzywaj si do nas z pisanek wielkanocnych, z naczy,

sprzczek, domów i wszelakich drzewizn zdobniczych, z poda
i z niemiertelnej pieni ludowej.

Twórc nie by tu lud, gdy nim nigdy i nigdzie nie by,
ani w Egipcie, gdzie dzi Fellachowie prowadz przybyszów na

szczyty piramid i do wntrza wity, nie mogc odczyta napi-

sów hieratycznych, ani w Polsce, gdy prowadzi archeologa do

grobowiska, nie rozumiejc znaków, odnajdywanych na dnie garn-

ków albo na ich wybrzuszeniu.

Twórcami byli kapani, utrzymujcy stosunki z caym wia-
tem ówczesnej cywilizacji, lub z jego dostpnemi czciami.

To, co pozostao w umyle ludu, jest kostnic, cmentarzy-
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skiem rozwóczonem, echem sabo brzmicem, gdy nigdy nie

stanowio skarbu jego wiedzy, albowiem kapani wydzielali po-

spólstwu tylko tyle, ile mu byo potrzeba na codzienny uytek.

Wiedza bya zawsze tajemn i bdzie zawsze tajemn. Tylko

dawniej bya tajemn z zasady, a dzi jest tajemn z powodu

swej nieprzystpnoci.

Gdyby nagle przepada caa klasa ludzi uksztaconych i zie-

mia pokrya ich ksinice z ich laboratorjami, lud opowiadaby
o telefonach, telegrafach i tramwajach takie legendy, jak o butach

siedmiomilowych, dywanikach-samolotach i ródkach czarodziej-

skich, a znakami chemicznemi tak zdobiby naczynia, jak krzy-

ykami niespodzianemi, pozostaociami swastyki.

Ale wanie mistrzami, którzy umiej wnosi ycie do cmen-

tarzysk starej cywilizacji, budzi z martwych przeszo, przy-

wraca jej barwy i wiata, s wielcy poeci. Posiadajc niezró-

wnan wyobrani oraz instynkt, który ich prowadzi do róde wie-

dzy humanistycznej, wskrzeszaj dawno udzco prawdziwie.

Mickiewicz nie wprowadza nam Litawora z kalendarzem i ze-

garkiem, ale z jego niebem i z jego przyrod. Patrzy na wiat

oczami swego bohatera i przeto powiada, e by on:

nakszlatl gmachu sl^lepionego,

A niebo nal^sztat sl^lepu ruchomego.

Ksiyc jak okno, którdy dzie schodzi.

2. Kochanf^owie J^osmiczni.

W ksidze ósmej Pana Tadeusza Mickiewicz roztoczy

wszystkie uroki poezji nocy. Snujc porównanie, zaczerpnite

z tradycji, rozwija je w sposób nadzwyczajny mówic, e:

niebo, k^óre zaczo si znia.
cienia i coraz bardziej ^u ziemi przyblia.A oboje skrywszy si pod zason ciemn

Jak k'>chankpiC!ie, wszczli rozmow tajemn.
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Tiomaczc swe uczucia W westchnieniach tumionych.
Szeptach, szmerach i sowach na wpó Wymówionych,

Z l(tórych skada si dziwna muzyka Wieczoru.

Niebo i ziemia jako kochankowie mówi do siebie jkiem
puszczyka, szeptem skrzyda nietoperza, szmerem owadów, akor-

dem muszek i pótonem faszywym komarów, wszaskiem der-

kaczy, gosem bków, bekasów, chóralnym rechotem ab.
Wedle Egipcjan bogini, która reprezentowaa niebo, bya

Nuit, za ziemi przedstawia bóg Gheb. Ona, majc ciao usiane

Wiz. 22. Bogini niebios Nuit i bóg ziemi Gheb.

gwiazdami, ukiem bya nad nim wygita, palcami nóg i rk za-

krelajc horyzont. On lea pod ni na wznak. (Wiz. 22).

U Greków odwrotnie. Niewiast bya ziemia. Gaja, któr

wyobraano niekiedy take w postawie lecej, za niebem by
bóg, Uranus.

Siady poj egipskich zachoway si u pewnego odamu
gnostyków, którzy uczyli, e Sofia (Mdro) wzbia si w gór
i utworzya ze swego ciaa niebo widzialne (Ireneusz, Adv.

haer. I, 30).
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Gdy ju kochankowie kosmiczni wszystko sobie wyszeptali,

gdy mrok gstnia i nastaa cisza nocy:

Nareszcie l^iiyc srebrn pochodni roznieci,

Wyszedt z boru i niebo i ziemi owieci.
One teraz z pomrol^u odi^ryte w poowie
Drzemay obol( siebie, jalfo maonkowie
Szczliwi: niebo W czyste objo ramiona

Ziemi pier, co ksiycem wieci posrebrzona

.

]. Lanz-Liebenfels wykaza (Die griechischen Bibel-Versio-

nen, Vol. I: Genesis, Lipsk 1908, kart 173), e w staroy-

tnoci zwaszcza gnostycy pierwsze sowa Biblji „Na pocztku

stworzy Bóg niebo i ziemi" rozumieli: „W Arche (prabycie)

uczyni Bóg Uranosa i Gaj".
Wedle Teogonji Hezjoda (132) Gaja ze zwizku z Urano-

sem zrodzia cay szereg dzieci.

Mickiewicz, sigajc do tego klasycznego przedstawiania

ziemi i nieba jako kochanków, przeszed jednak wszystkich mi-

strzów sowa, gdy owych kochanków poszepty miosne wyrazi

w gosach natury i caej muzyce wieczoru.

Z tego wida te, e Mickiewicz przeywa stare pojcia

klasyczne, e to nie byy dla niego ani martwe abstrakcje z po-

drcznika mitologji, ani naiwne ucielenienia prostaków umyso-

wych. Tak prawdopodobnie Grek staroytny patrzy na przyrod,

tak rozumia jej gosy, tylko mowa jego brzmi nam ju obco,

nie mogc dwikiem umarym wywoa w nas owoczesnych

nastrojów.

Ale Mickiewicz jak czarodziej sowa wywoa w nas to

wszystko, comy podczas takich wieczorów syszeli i czuli,

przypominajc szczegóy zapomniane i uwypuklajc niedocenione,

o ile znamy ycie wiejskie z jego cudami i posiadamy serce,

zdolne do uniesie.

To jest poezja szczcia.

Ale jest take poezja nieszczcia, i t wanie poezj s
przesycone Dziady. Tam spotykamy si z tem, co nazwaliby-

my mistyk nocy.

Dawno a Mickiewicz 12
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3. Mistyf^a nocy.

Miast kochanków kosmicznych na tle natury widzimy wi-
nia politycznego na tle murów pospnych.

Nocy cicha, gJy wschodzisz, lito ciebie zapyta,

Skd przychodzisz; gdy gwiazdy przed sob rozsiejesz,

Kto z ych gwiazd tajnie przyszej drogi twej wyczyta!
Zaszo soce, woaj asronomy z wiey;
Ale dlaczego zaszo, nil^t nie odpowiada.

Ciemnoci k.'^yj ziemia i lud We nie ley,
Lecz dlaczego pi ludzie, aden z nich nie bada.

Przebudz si bez czucia, jak bez czucia spali —
Nie dziwi soca dziwna lecz codzienna gowa;
Zmienia si blask ' ciemno jako stra pukowa,
Ale gdzie s wodzowie, co jej rozkazali?

S to pytania kosmozoficzne, z któremi si spotykamy w ksi-

dze Hioba. Jehowa mówi:

Gdzie by, gdym zakada fundamenty ziemi, powiedz, jeli masz rozum?

Kto zamkn drzwiami morze, gdy si Wyrywao, jakoby z ywota wychodzc?
A za ty po narodzeniu twoim rozko^o witaniu i ukaza zorzy jej miejsce?

Izali Wywodzisz jutrzenk czasu jej?

Nawiasowo zaznaczmy, i zwrot „Zaszo soce, woaj
astronomy z wiey" stoi w zwizku ze zwyczajem panujcym na

wschodzie zwiastowania strzaem armatnim zajcia soca. W tym

celu czuwa stra, patrzc pilnie w stron zachodu i w chwili od-

powiedniej dajc znak kanonierowi. Syszaem strza taki co

wieczór w Jerozolimie. Natomiast na zachodzie, jak np. w Wil-

nie, strza armatni zwiastowa godzin dwunast w poudnie.

Kto chce wnikn w mistyk nocy, niechaj zapomni o orze-

czeniu Plinjusza Starszego „Neque aliud esse noctem, quam ter-

rae umbram", „Noc nie jest niczem innem tylko cieniem ziemi"

(Hist. natural. 11,10). Raczej niechaj przypomni sobie sowa
w. Pawa: „Jestecie synowie wiatoci i synowie dnia. Nie

jestemy nocy ani ciemnoci" (1 Tessal. V, 5). Zachód jest

pod wadz szatana (Cyryli Jerozolimski, 1 Mistagogiczna Ka-

techeza, 2). Odrzuci trzeba „uczynki ciemnoci" (Do Rzy-

mian XIII, I 2). Noc idzie jako sia zowróbna ze swemi zemi
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mylami, pokusami, lkami. W Licie Barnaby (roz. 20) czyta-

my: „Droga Czarnego jest krta i pena przeklestw. Albowiem
on jest drog do mierci wiecznej, zczonej z kar. Tam znaj-

duje si wszystko, co gubi dusz: bezbono, czelno, przemoc,

hipokryzja, przewrotno, cudzoóstwo, mord, rabunek, pycha,

bezprawie, podstp, zoliwo, trucicielstwo... Drog t krocz
przeladowcy dobra, ci, co nienawidz prawdy, mionicy kam-
stwa".

W trzeciej czci Dziadów chór duchów nocnych piewa:

IV dzie Bóg nam dol^ucza, lecz W nocy wesele,

W noc pón próniaki si? tucz
I W nocy swobodniej piewaj minsrele.

Szatany piosenek 'c/i ucz.
Kto rann myl wit przyniesie z k^^ciota.

Kto rozmów poczciwych smak czuje,

Noc-pjawko Wycignie pobon myl z czoa,
• Noc-w w ustach smaki zaruje.

Zbroj si dwie potgi, dobra i za, jasnoci i ciemnoci,

anioów i szatanów. Toczy si bój „midzy mylami". Dusze
podniose spoczn wtedy przez chwil na onie Boga, a dusze

nikczemne, szarpane wyrzutami sumienia, zbli si niemal do

bramy piekie.

Czowiek szczliwy nie pyta, czemu szczcie przyszo do
niego. Tylko czowiek nieszczliwy bada, dlaczego nawiedzio

go nieszczcie. Tote ludzie szczliwi nie s mistykami. Do-
piero tam, gdzie co zagraa naszemu jestestwu, choby tylko

granica doczesnoci, zjawia si mistycyzm.

4. Morze niebiesJ^ie.

W ksidze jedenastej Mickiewicz przedstawia niebo jako

przestwór morski:

Ju wschodzi uroczysty dzie Najwitszej Panny
Kwietnej; pogoda bya przeliczna, czas ranny.

Niebo czyste Wokoo ziemi obcignite.

Jako morze wiszce, ciche, wklso-wgite.
Kilka gwiazd wieci z gbi jako pery ze dna
Przez fale . .

.
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Do tego porównania wraca o kilka wierszy dalej:

Ju ostatnie perty gwiazd zamierzchy i na dnie

Niebios zgasy

Dwa razy w czwartej czci Dziadów czytamy:

Gwiazdy ton w b-tl(icie po nocnym obiegu.

Spojrz... jak, raz nade mn wieci gwiazdl^a Wschodnia.

I dalej z drobn odmian:

Gwiazdy w bl^it tony po nocnym obiegu:

Jedna tylko nade mn wieci gwiazdka Wschodnia.

Przez gwiazd wschodni Mickiewicz rozumie tu oczywicie

gwiazd zarann, któr w „Upiorze" wymienia:

Mówi, i upiór, skoro wyszed z ziemi.

Oczy na gwiazd porann wywróci...

Jest to planeta Wenus, która zalenie od swego stanowiska

wzgldem soca wieci jako gwiazda wieczorna lub zaranna.

Gdy w Dziadach wileskich gwiazdy poprostu ton w mo-

rzu niebieskiem, w Panu Tadeuszu, pisanym w Paryu, ju Mic-

kiewicz przyrówna je do pere.

W przypisku do ksigi VIII, mianowicie do Astronomji Woj-
skiego, Mickiewicz pisze: „Ksidz Poczobut, ex-jezuita, sawny
astronom, wyda dzieo o zodjaku w Denderach", przyczem po-

wouje si na jego ywot, napisany przez Jana niadeckiego.

Rzeczywicie w jego Pismach Rozmaitych (Wilno 1 8 1 8) w t. I

na str. 353— 354 jest o tem wiadomo. Wszelako mamy dwa
zodjaki Denderskie, okrgy z czasów Augusta i prostoktny

z czasów Nerona. Na zodjaku prostoktnym bogini niebios Nuit

ma szat w postaci fal morskich, a rodkiem tej szaty idzie pas

gwiezdny (Wiz. 23).

Czy Mickiewicz, bdc przecie humanist pierwszej wody,

zapozna si z tem bliej? Czy oglda w Paryu sztych w „Des-

cription de TEgypte" wydania Panckoucke'a? I czy nie przy-

pomniaa mu si jego obserwacja z Dziadów wileskich: „Gwia-
zdy ton w bkicie"?
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Czy Egipcjanin staroytny, wi-

dzc wynurzajce si wieczorem zb-
kitów gwiazdy a rankiem w tych b-
kitach tonce, wzorowa wedle tego

zjawiska swoj symbolik? Czy Mic-

kiewicz, spotkawszy si z t symbo-

lik, tak trafn, podpatrywa nastp-

nie raz jeszcze ono zjawisko na nie-

bie? Czy te to zjawisko natury tak

wpywa na umysy genjalne, e nie-

zalenie od siebie podobnie je wyra?
Kto mia takie bogactwo obser-

wacji i obrazów, ten nie potrzebowa

czerpa z cudzego, a jeeli siga do

wzorów klasycznych, to tylko dlate-

go, by je niesychanie uwietni. Ten
wanie ustp, nad którym si zasta-

nawiamy, wymownie tego dowodzi:

Ju ostatnie pery gwiazd zamierzchy i na dnie

Niebios zgasy, i niebo rodl^iem czoa bladnie.

Praw sl^roni zoone na wezgowiu cieni

Jeszcze smagawe, lew coraz si rumieni;

A dalej okrg niby powieka szeroka

Rozsuwa si, i W rodku wida biaej oka.

Wida tcz, renic — ju promie wytrysn.
Po okrgych niebiosach wygity przebysn
I W biaej chmurce jako zoty grot zawisn.
Na ten strza, na dnia haso, pk ogniów wylata.

Tysic rac krzyuje si po okrgu wiata,

A oko soca weszo — jeszcze nieco senne

Przymrua si, drc Wstrzsa swe rzsy promienne,

Siedmi barw byszczy razem: szafirowe razem.

Razem kruJawi si W rubin i óknie topazem.

A rozlnio si jako kryszta przezroczyste.

Potem jak brylant wiate, nakoniec ogniste.

Jak ksiyc wielkie, jako gwiazda migajce:

Tak po niezmiernem niebie szo samotne soce.

A wic przed wschodem soca
niebo przedstawia si Mickiewiczowi
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jako morze wklso-wgite a kilka gwiazd wieci w gbi jako

ze dna pery. Gdy cakiem utony, wielka pókula staje si po-

dobn do oblicza, ciemnego jeszcze z jednej strony a ju janie-

jcego z drugiej. Tam rozsuwa si powieka i byska renica

soca ze swoj tczówk.

5. Hisorje gwiazd Wojskiego.

W Astronomji Wojskiego Mickiewicz wylicza nastpujce

ciaa niebieskie: Kastora z Polluxem, Wag, Sito, Wóz Dawi-

dowy, Drog Mleczn i Smoka. Przy wspomnieniu kadego
z tych cia niebieskich syszymy jak jego „historj".

Tal^ie gwiazd hisoryje, l^lóre z l^sieti bada,
Albo sysza z podania, Wojsl^i opowiada.

W sowach tych Mickiewicz powouje si wyranie na lite-

ratur przedmiotu, na ksiki. Có nam tedy ksiki mówi?
Przejdmy t gwiezdn galerj wedle kolejnoci, zachowanej

w Astronomji Wojskiego. Okae si to celowem. Thiele wyka-

za, e Manilius tak wylicza gwiazdozbiory, jak gdyby mia
przed sob globus nieba i obraca go z prawej ku lewej (Antike

Himmelsbilder, str. 46). Mamy silne podejrzenie, e Mickie-

wicz przed napisaniem Astronomji Wojskiego uprzytomni sobie

niebo na globusie, gdy wanie zestawiajc jego opis z globu-

sem, moemy bez trudnoci usun te wtpliwoci, które wytwo-

rzya krytyka, nieobeznana dostatecznie z przedmiotem.

Mickiewicz zaczyna od gwiazdozbioru Blinit.

KasioT z bratem Polluxem janieli na czele.

Zwani niegdy u Sowian Lele i Polele.

Teraz ich w zodyjal^u gminnym znów przechrzczono,

Jeden zowie si Litw a drugi Koron.

Maciej Stryjkowski w swej Kronice z r. 1 582 pisze (IV, 4):

„Castora te i Poluxa, rzymskich boków, chwalili, których Le-

lusem i Polelusem nazywali, co jeszcze i do dzisiejszych czasów
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U Mazurów i Polaków na biesiadach, gdy sobie podlej, jawnie

syszymy, kiedy Lelum po Lelum wykrzykaj".

Ptolemeusz nazywa jednego Bliniaka Przodujcym, drugiego

Nadajcym. Tak samo czyni z Rybami zodjakalnemi, jedn

nazywa Przodujc, drug Nadajc (Des Claudius Ptolemaeus

Handbuch der Astronomie, tom. Manitius II, 45 i 53). Wscho-

dzi tedy najpierw Lei a potem Polel.

Orszak niebieski wystpuje na niebo na wschodzie, mija po-

udnie i kieruje si do zachodu. A przeto czoo widzialnego or-

szaku musi znajdowa si na zachodzie. Gdyby bowiem znaj-

dowao si na wschodzie lub nawet na poudniu, nie byaby
widzialna wym'ieniona zaraz nastpnie konstelacja Wagi.

Wic od Blinit, znajdujcych si na zachodzie, Mickiewicz

przenosi nas na poudnie, gdzie na zachód od poudnika, w od-

legoci 15 do 25 nad poziomem widnie bd dwie gówne
gwiazdy konstelacji Wagi.

Dalej niebiesl^iej Wagi dwie szale byskaj,
Na nich Bóg w dniu stworzenia (starzy powiadaj)
Way z l^clei wszystl^ie planety i ziemi.

Nim w przepaciach powietrza osadzi ich brzemi;

Potem Wagi zociste zawiesi na niebie:

Z nich to ludzie wag i szal Wzór Wzili dla siebie.

Gdzie to „starzy powiadaj", co tu syszymy?

Yulgata w ten sposób ujmuje z proroctwa Izajasza ustp XL,
1 2 : „quis appendit tribus digitis molem terrae, et libravit in pon-

dere montes, et colles in statera", co Wujek przetomaczy: „kto

zawiesi trzemi palcy wielko ziemie? i zway na wadze góry,

a pagórki na szalach?"

Za w Apokalipsie Henocha (XLIII, 2) znajduje si taki

ustp: „Widziaem, jak (gwiazdy nieba) na wadze sprawiedli-

wej byy waone wedle siy wietlnej, rozmiarów i dnia ich po-

jawiania si".

Teraz Mickiewicz nadzwyczaj cile co do kierunku poo-
enia i ksztatu konstelacji przechodzi do Sita.
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Na pótnoc wieci of^rg gwiadzistego Sil,

Przez które Bóg (jak mówi) przesia ziarnka ya,
Kiedy je z nieba zrzuca dla Adama ojca.

Wygnanego za grzechy z rozkoszy ogrojca.

PdNO C

Korona pdnocna

al bo

Sito

warkocz Bereuiki

Z AC nó D

waga

po LIDNI E

Wiz. 24. Niebo wieczoru soplicowskiego. Wedle globusu. Waga mina po-

udnik. Na pónoc od niej Korona Pónocna czyli Sito. Na zachodzie Warkocz
Bereniki. •

Mickiewicz zatem od Wagi kieruje si cile na pónoc, czyli

w gór, i powiada, e Sito ma ksztat gwiezdnego krgu.

Takim gwiezdnym krgiem, znajdujcym si na pónoc od

Wagi, jest konstelacja Korony Pónocnej (Wiz. 24).
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Pokazuje si, e Mickiewicz mia dobre tradycje. Albowiem

Sito znajduje si w rolnej czci nieba.

Na wschód od Sita znajduje si Ogród arabski (Ideler, Stern-

namen. str. 97, 101).

Na zachód od Sita znajduje si Bootes, Wolarz, Arator czyli

Rolnik, „majcy pug" (óe*/u)vxo apoTpov), ju na okrgym zo-

djaku z Dender przedstawiony z pugiem egipskim (Boli, Sphaera,

str. 227, 355 i tablica II— III).

Pod Rolnikiem znajduje si w konstelacji Panny gwiazda Kos.

Pann przedstawiano zwykle z trzema kosami (Boli j. w. str. 1 30).

Ale nie koniec na tem. Gwiazda Arcturus w nodze Rolnika

zwaa si u Babiloczyków „Pan Panów" (Roscher, Lexikon

IV, 1499). Taki napis w Apokalipsie ma „na szacie i biedrze"

Bóg (XIX, 16. porów. 1 Tymot. VI, 15).

Gdy od Hipolita (Ref. IV, 48, 49) wiemy na pewno, e
Chrystusa symbolizowaa konstelacja Wownika a Ducha wi-
tego konstelacja labdzia, z powyszych róde wynika, i Boga

symbolizowaa konstelacja Bootesa.

Mamy wic podstaw realn piknego obrazu Mickiewicza:

Bóg (Bootes) przez Sito (Koron Pónocn) przesiewa Kosy
na niebie dla Adama, wygnanego na ziemi.

*

Tu musimy zrobi pewne zboczenie, aby nie powiedziano,

i pomijamy milkliwie odmienne twierdzenie naszego ludoznaw-

stwa i sownikarstwa.

Aczkolwiek to twierdzenie jets niekompetentne, lecz, niestety,

rozwóczono je po sownikach i rozmaitych publikacjach.

Jan Karowicz w Przypisach swych do przekadu Tylora

Cywilizacji Pierwotnej (I, 430—431) twierdzi jeszcze, i nie-

wiadomo, w jakiej konstelacji lud nasz widzia Sitko. Wyda-
wnictwo to ukazao si w roku 1 896, ale Karowicz pisa swoje

uwagi niezawodnie o rok lub dwa wczeniej.

Tymczasem E. Kolbuszowski, opierajc si na zdaniu cho-

pów, w roku 1895 wystpi z twierdzeniem kategorycznem, e
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przez Sito naley rozumie konstelacj Warkocza Bereniki i e
Mickiewicz przez „okrg gwiadzistego Sita" rozumia rzeczy-

wicie t konstelacj (Lud, organ Towarzystwa Ludoznawczego

we Lwowie, pod redakcj dr. Antoniego Kaliny, rocznik pierw-

szy, Lwów 1895, rozprawa E. Kolbuszowskiego: Gwiazdy
i grzyby w wierzeniach ludu, str. 168— 178 i 197—207).

Aczkolwiek chopi rk do nieba nie signli, by Kolbuszow-

skiemu wskaza rzeczywicie konstelacj Warkocza Bereniki, któ-

rej nie znaj i która nie naley do grup atwo postrzegalnych, i acz-

kolwiek jeden rzut oka na map nieba lub na globus wystarcza,

aby si przekona, e Warkocz Bereniki wcale nie stanowi k^gu
gwiezdnego, mimo to Karowicz przyj twierdzenie Kolbuszow-

skiego za pewnik, wprowadzajc je do wielkiego Sownika J-
zyka Polskiego z cytat popierajc z Mickiewicza: „Na pónoc
wieci okrg (!) gwiadzistego Sita, przez które Bóg, jak mówi,
przesia ziarnka yta", oraz do swego Sownika Gwar Polskich,

w którym wyranie powoa si na „Lud 1, 75" , czyli na rozpraw
Kolbuszowskiego. To wystarczyo. Odtd we wszystkich publika-

cjach przygodnych autorowie równali Sito z Warkoczem Bereniki.

Zestawmy choby wedle mapy nieba z Kosmografji A. I. Sto-

dókiewicza gwiazdozbiór Warkocza Bereniki (Wiz. 25) z gwia-

zdozbiorem Korony Pónocnej (Wiz. 26). Ten ostatni tworzy

istotnie piercie gwiezdny, gdy pierwszy grup gwiazd bezadnie

rozrzuconych.

Potwierdza to zreszt literatura.

Ideler (Sternnamen, str. 27— 28) pisze, e na Globusie

Drezdeskim Warkocz Bereniki zwie si „El-helba", zjeone,

szczecinowate wosy zwierzt. W Alfonsynach konstelacja ta

zwie si „Trica" i oznacza, jak pisze Ideler, „einen Haufen ver-

wirrter Haare", czyli pk zmierzwionych wosów.
Natomiast o Koronie Pónocnej Ideler (Sternnamen, str.

57—61) pisze, e tworzy „kreisfoermige Figur", sowem e ma
ksztat kolisty. Na planisferze watykaskiej, opublikowanej przez

Bolla, ma ksztat zwyczajnej obrczki (Sphaera, tablica I). Ara-
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bowie zwali j Misk ebracz, Persowie Misk Pknit, gdy
w jednem miejscu okrg gwiedzisty jest przerwany (Ideler j. w.

str. 60). Grecy zwali j Wiecem.
Przeczytajmy teraz twierdzenie Kolbuszowskiego:

„Sito gwiedziste widzi lud w konstelacji zwanej Wosami
Bereniki. Mickiewicz powiada: „przez okrg gwiadzistego Sita"

Bóg przesia ziarnka yta, kiedy je z nieba zrzuca dla Adama
ojca, wygnanego za grzechy z rokoszy ogrójca. Moe by, e na

Litwie takie istnieje podanie, lecz ani w Królestwie, ani w Ga-

licji pomidzy ludem podobnego nie spotkaem. Sito znane lu-

>\ARI#OCZ BEREMia KORONA PÓNOCNA

Wiz. 25. Gwiazdozbiór Warkocza
Bereniki. Wedle nieba.

Wiz. 26. Gwiazdozbiór Korony Pó-
nocnej. Wedle nieba.

dowi pochodzi od Trzech Króli. Sypali oni owies tem sitem

swoim koniom a zostawili go (je) Panu Jezusowi wraz z darami,

które do niego powkadali. Posugiwaa si tem sitem Matka

Boska, a po wniebowziciu zawiesia je pomidzy gwiazdy".

To przyjwszy od ludu, Kolbuszowski nie zmiarkowa, e
dalej przyj take dowód przeciwko swemu twierdzeniu, albo-

wiem pisze o Sicie:
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„Byo ono znacznie wiksze, ale czarci, warzc napitek t. j.

wódk, porwali je, aby odwar przecedzi, i przy tej sposobnoci

cz sita si spalia".

A wic u ludu przechowaa si tradycja, e gwiazdozbiór

jest niecakowity, jak Misa Pknita.
Kolbuszowski koczy swoj relacj o Sicie:

„wity Marcin odzyska znowu sprzt z rk szataskich,

niemao si tukc po piekle, i zawiesi sito na dawnem
miejscu"

.

Sowem Kolbuszowski, nie znajc literatury o konstelacji

Korony Pónocnej, popeni nastpujce bdy:
1

)

ruch chopskiej rki, skierowany w odlege niebo, poj
w ten sposób, i koniecznie mia mu wskazywa konstelacj

Warkocza Bereniki, o ile wiemy, ludowi wcale nieznanej.

2) czytajc u Mickiewicza „okrg gwiadzistego Sita", nie

zastanowi si nad tem, e gwiazdy musz tworzy istotnie

piercie a nie bezadn gromad.

3) nie sprawdzi rzeczy na mapie nieba albo na globusie.

4) nie sign do literatury gwiazdoznawczej, co przecie

byo konieczne, skoro zbiera podania.

5) nie zwróci uwagi, e gdyby Mickiewicz widzia Sito

w Warkoczu Bereniki, musiaby napisa „Na zachód wieci

okrg gwiadzistego Sita" (Wiz. 24), a nie „Na pónoc wieci

okrg gwiadzistego Sita", jak w rzeczywistoci z cisoci
wzorow napisa.

Ale tu Kolbuszowski wyrzdzi sprawie bezwiednie nielada

usug, gdy:

6) spisujc podanie ludu polskiego o Sicie gwiezdnem nad-

palonem, pomóg nam stwierdzi, e tradycje jego s zgodne

z tradycjami wschodniemi, które nazywaj przerwan obrczk
Korony Pónocnej albo Wieca Mis Pknit.

Widzimy wic, jak wag ma ksztat konstelacji. Mickie-

wicz czu, e tu musi by dokadnym, i dlatego temi sowy za-

koczy Astronomj Wojskiego:
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Taliie gwiazd hisorye, l^lóre z ksiek, zbaJa,
Albo sfysza-t z podania, lVojsl(i opowiada;
Chocia wieczorem itaby mia wzro/( lVojslii stary

I nie móg w niebie dojrze nic przez okulary.

Lecz na pami zna imi i ksztat f^adej gwiazdy,

Wsl^azywa palcem miejsca i drog ich jazdy.

Wyraenie „ksztat kadej gwiazdy" rozumie moemy je-

dynie „ksztat kadego gwiazdozbioru".

ciso bya tem bardziej konieczna, i Mickiewicz w przy-

pisach do Grayny a mianowicie do wiersza „Wprzód wic nim

zajd siedmiorakie gwiazdy" napisa: „Konstelacja tu wspomnia-

na nazywa si w ich (Litwinów) jzyku Retis". Bdzie to a-
ciskie „reticulum" albo „reticulus", sie, siatka. Sowniki na-

sze nazywaj Plejady Sitkiem. By moe, tem bardziej, e jest

to konstelacja powszechnie zwracajca na siebie uwag, wic
porozumienie si co do niej jest atwe, nastpnie stanowi zbit

a mienic si grupk gwiazd, które mog uchodzi za oka sitka.

Ale w obrazie nieba soplicowskiego Plejady nie wiec, znaj-

duj si ju pod widnokrgiem, gdyby za kto mniema, e mo-

gy znajdowa si nad widnokrgiem, w takim razie Mickiewicz

musiaby je umieci na czele orszaku a nie Kastora z bratem

Polluxem, gdyby za tego nie chcia uczyni, musiaby napisa

„Na zachód" wieci okrg niebieskiego Sita" a nie „Na pónoc".

Jeeli Kolbuszowski powiada, e u ludu polskiego nie znalaz

podania, które gosioby, e Bóg przesiewa ziarna yta, zrzuca-

jc je na ziemi, to naleao zwróci si do ksidza proboszcza,

który wskazaby mu werset Psalmu LXXVII (LXXVIII), 24:

„ddy im mann ku jedzeniu i zboe niebios da im", po

hebrajsku ,,dagan szamaim , w Septuagincie .,7.0x07 o'ipaiWi".

w Vulgacie ,,panem caeli", u Wujka ,,chleb niebieski".

ydzi ucz nawet, e w niebie trzecim, zwanym Szechakim,

znajduj si kamienie myskie do mielenia manny (Chagiga 1 2 b).
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Od Sita Mickiewicz przechodzi do Wozu Wielkiego i tak

pisze:

Nieco wyej Dawida wóz, gotów do jazdy.

Dugi dyszel l^ieruje do polarnej gwiazdy.

Starzy Litwini wiedz o rydwanie owym,
Ze niesusznie pospólstwo zwie go Dawidowym,
Gdy to jest wóz Anielski- Na nim to przed czasy

Jecha Lucyper, Boga gdy Wzywa w zapasy.

Mlecznym gocicem pdzc W cwa w niebieskie progi,,A go Micha zbi z wozu, a wóz zrzuci z drogi.

Teraz popsuty midzy gwiazdami si Wala,

Naprawi go Archanio Micha nie pozwala.

Tu odbieramy wanie wraenie, e Mickiewicz sprawdza

na globusie pooenie konstelacji, gdy tylko w ten sposób to-

macz si jego wyraenia ,,na pónoc" i ,,nieco wyej". Przy-

patrzmy si globusowemu obrazowi nieba. Od Wagi w kierun-

ku pónocy znajduje si Sito czyli Korona Pónocna, a nieco

Wiz. 27. Schemat wozu z dyszlem wyprostowanym.

I

wyej spotykamy si z kocem dyszla Wozu Wielkiego, który

jednak potem w kierunku zachodu nieco w dó opada a którego

cztery gwiezdne koa wedle obserwacji bezporedniej powinny

byy owego wieczoru w Soplicowie wieci nawet nieco niej,

ni Sito. Ale globusowo rzecz biorc, moemy uwaa okrelenie

mickiewiczowskie za dostateczne pod wzgldem orjentacyjnym.

Nader sporn bya kwestja twierdzenia mickiewiczowskiego

„Dugi dyszel kieruje do polarnej gwiazdy", gdy wedle widze-

nia astronomów naleaoby napisa ,,od polarnej gwiazdy".

Ale tu zwróci si musimy do wiedzy kadego powocy.
Oto wizerunek dyszla zwróconego prosto (Wiz. 27), a oto wi-

zerunek zwróconego w bok (Wiz. 28). Wedle globusu dyszel
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Wozu Wielkiego jest zwrócony na lewo do gwiazdy Polarnej

(Wiz. 29), a wedle nieba na prawo (Wiz. 30).

Wiz. 28. Schemat wozu z dyszlem skrconym.

Skd si wzio mniemanie, e Wóz Wielki nazywa si Wo-
zem Dawidowym?

Z bezporedni relacj w dostpnej nam literaturze nie spo-

G*i azs a Bi eeano w»

Wiz. 29. Wóz Wielki i Gwiazda Biegunowa. Wedle giobusu.

tkalimy si. Ale tu warto zwróci uwag na zdanie Alfreda Je-

remiasa: ,,Niekiedy ma si wraenie, czytajc staroytnych opo-

wieciarzy, i znaj dobrze sens astralno-mitologicznego nalotu,
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i czyta si midzy wierszami myl; Najlepszego, co si moe
wiedzie, nie podobna chopaczkom opowiada" (Die Panba-

bylonisten, der Alte Orient und die Aegyptische Religion, str.

1 3, dopisek).

Hipolit z wielk gorycz powiada, i nietylko umieszczano

na niebie szatana Hioba, Adama, Ew, Chrystusa, Ducha wi-
tego, ale wszystko (Ref. IV, 49).

GwiasiJa Biegunowa

Bi elki wo z

Wiz. 30. Wóz Wielki i Gwiazda Biegunowa. Wedle nieba.

Dawida nietrudno nawet odnale. Jest nim Bootes, Pasterz

niebieski z Lask. Gwiazda jego Arcturus zwaa si „Haris el-

sema", Stró Nieba (Ideler, Sternnamen, str. 46).

Dawid na widok Goljata, z którym ma walczy, powiada,

e skoro Jahwe wyrwa go z rki lwa i z rki niedwiedzia, to

niezawodnie wybawi go take z rki owego Filistyna. Nastpnie

wzi pi kamieni do swej torby pasterskiej i jednym z nich po-

wali Goljata (1 Samuel. XVII, 35, 37, 40, 49).
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Przypatrzmy si obrazowi nieba globusowego (Wiz. 31).

Na lewo od Pasterza-Bootesa odchodz Lew i Niedwied. Pa-

sterz -Bootes dziery Lask. Przed jego rk widnieje Korona

Pónocna, w której widziano a dziewi kamieni (Owidjusz,

Fast. III, 515—516). Inni widzieli tu te plecionk z wosów

Wiz. 31. Dawid niebieski ruszajcy z picioma kamyczkami na Goljata. Horo-
skop do sów: Jahwe, który mnie wybawi z rki Lwa i Niedwiedzia, wybawi mnie

te z rki tego Filistyna. Konstelacje: Lew, Wielka Niedwiedzica, Wolarz, Gemmy
Korony pónocnej, Klcze. Wedle globusu.

Arjadny (Ideler j. w. str. 59). A przed Bootesem-Pasterzem wali

si Klcze niby Goljat.

Ale rozwamy inn jeszcze okoliczno.

Utrzymuje si przekonanie, e Sybill jest Panna niebieska

(Dupuis, Origine de tous les cultes II, II, 234; Alfred Jeremias,

Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients, wyd. 2,

str. 109; Hugo Winckler, Geschichte Israels II, 277; porów.

Zihimera w Schradera Keilinschriften und das Alte Testament,

wyd. 3, str. 428).

Na rozgraniczu konstelacji Panny i Wagi soce zniao si

Dawnoi a Mickiewicz 13
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pod równik niebieski na okres zimowy, kierujc si w stron

gwiazdy Antares, któr Babiloczycy zwali „Dó" (Kugler, Ba-

bylonische Planetenkunde, str. 260). Za konstelacj Panny za-

czyna si Hades, pastwo Prozerpiny, do którego schodzi na

okres mierci zimowej soneczny Adonis. Inne róda podobnie

rzecz przedstawiaj.

I oto dzi jeszcze podczas uroczystoci pogrzebowej roz-

brzmiewa w kociele pie wstrzsajca:

Dies irae, dies illa,

Soloe saecum in facilla,

Teste Daoid cum Sibyla.

Dzie on, dzie gniewu, dzie, w którym dusza czowieka

staje na sdzie boym, a ciao idzie do grobu. wiadkiem tego

Dawid i Sybilla.

I oto mamy stary obraz nieba globusowego. Soce mija punkt

jesienny, schodzi pod równik niebieski, kieruje si do gwiezdnego

Grobu, a wiadkiem tego Dawid - Bootes i Sybilla - Panna

(Wiz. 32).

Tak jest i z czowiekiem. Min punkt jesienny swego y-
wota, idzie na sd boy, a w Wadze Bóg way czyny ludzkie

(Pesiktha rabbathi, 20; p. Erich Bischoff, Babylonisch-Astra-

les, str. 66), ciao jego za wioz do grobu.

Wic i tu mamy wskazówk, e Dawidem by Bootes, przeto

Wóz Wielki do niego nalea.

Zaznaczy winnimy, e kada konstelacja miaa szereg nazw

i symbolizowaa róne postaci lub rzeczy. Wic take konste-

lacja Bootesa.

Ale Mickiewicz zaznaczywszy, e Wóz Wielki tylko w po-

jciu gminu jest Wozem Dawidowym, czyni go Wozem Aniel-

skim, cilej Wozem Lucypera.

Moe wyczyta u Plutarcha (De Iside et Osiride, 21), e
w Wielkiej Niedwiedzicy, czyli w Wozie Wielkim, widziano

Tyfona, djaba egipskiego, przeciwnika Ozyrysa.

Wóz z wiecznie skrconym dyszlem uchodzi za zepsuty.

)
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Obok tej „historji" artystyczno-literackiej mamy „historj"

ludow o parobku z wozem na niebie (Wisa 1 898 t. XII, ze-

szyt 1/2 str. 139):

„Jecho parobek na wito Boego Narodzenia ze ydami.
W drodze zawadzi koem o pieko i musia w ty cofa. Pan

( AD tar es)

Wiz. 32. Soce na okres zimowy, minwszy punkt jesienny, znia si pod ró-

wnik niebieski, cic do gwiazdy Antares- Grób. wiadkiem tego Dawid -Bootes

i Sybilia- Panna. Wedle globusu.

Bóg tak go ukoro, e ni móg dalej naprzód jecha, ani te co-

fa si daleko w ty. I przeniós go na niebo, gdzie do dzi dnia

cofa si w ty".

Istotnie, konstelacja ta jako Wóz cofa si podczas krenia
okoobiegunowego, a tylko jako Wielka Niedwiedzica z podnie-

sionym w tyle ogonem postpuje naprzód.

Walk ze Smokiem- Szatanem, zakoczon jego strceniem

przez Archanioa Michaa, opisuje Apokalipsa (XII, 7—9).
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Mleczny gociniec, czyli Droga Mleczna, wystpuje u Mic-

kiewicza jako szlak, którymd duchy. Jak wiemy z Przypisów

Karowicza do Tylora Cywilizacji pierwotnej, lud polski daje

Drodze Mlecznej nastpujce nazwy: „Droga duchów bogosa-
wionych do raju", „Droga do Czstochowy", Droga do Jerozo-

limy"
, ,,Droga witego Jakóba" , „Droga z raju do nieba" , „Trakt

albo gociniec, którym chadzaj mieszkacy niebiescy", „Droga,

któr udeptay anioy", a poniewa Droga Mleczna si rozdziela,

przeto niektórzy mniemaj, e jedna cz jej prowadzi do nieba

a druga do pieka.

Rzecz znamienna, e te same pojcia znajdujemy u pisarzów

staroytnych. Cyceron w „Somnium Scipionis" powiada, e Droga

Mleczna jest gocicem duchów. Macrobius w „Komentarzach

do snu Scypiona" (I, IV, 4) powiada to samo. Droga Mleczna

jest mieszkaniem duchów. Jest gocicem dusz bohaterskich we-

dle Maniliusa (I. 758—761).

/ to wiadomo tak,e u starych Litwinów

(A wiadomo t pono wzili od rabinów),

e ów zodya\owy Smok, dugi i gruby.

Który gwiadziste wije po niebie przeguby.

Którego mylnie Wem chrzcz Astronomowie,

Jest nie Wem, lecz ryb, Lewiatan si zowie.

Przed czasy mieszko w morzach, ale po potopie

Zdech z niedostatku wody; wic na niebios stropie

Tak dla osobliwoci, jako dla pamitki,

Anieli zawiesili jego martwe szcztki,

Podobnie pleban Mirski zawiesi W ko^<^'^^^

Wykopane olbrzymów ebra i piszczele.

Wyraenie „zodjakowy Smok" nie powinno nas myli. Mamy
je tu zamiast „niebieski Smok", albo „gwiezdny Smok". Tak

uczeni wspóczeni zamiast „planisfera z Dender" pisz „Okr-

gy zodjak z Dender" w przeciwstawieniu do „prostoktnego",

przyczem planisfera okrga zawiera prócz zodjaku wszystkie kon-

stelacje hemisfery pónocnej i prócz tego upostaciowania planet etc.

e tu chodzi o Smoka a nie o Hydr, wskazuje wiersz „Któ-

rego mylnie wem chrzcz Astronomowie". I tak Manilius na-
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ywa go „Anguis" (I, 306; V, 19), tak samo Owidjusz (Me-

tamorfozy II, 138) a zaraz dalej „Serpens" (II, 173), Zastana-

wia si te nad tem Ideler (Sternnamen, str. 33).

Wedle psalmu CIV, 26 Lewiatan mieszka w morzu. Wedle
traktatu Talmudu Babiloskiego Baba Batra (fol. 74— 75) Jor-

dan, wypynwszy z jaskini Paneas, mija morze Sibki (jezioro

Hule), morze Tyberjadzkie, czyli jezioro Genezaret, morze Wiel-

kie (Martwe) i wpada do paszczy Lewiatana. Gdy Lewiatan

jest godny, zieje z paszczy takim arem, e gbia kipi. Kiedy
Bóg sprawi biesiad uczonym w Pimie, uczstuje ich misem
Lewiatana, a tego misa bdzie tyle, e uczeni w Pimie bd
w Jerozolimie resztkami handlowali. Ze skóry Lewiatana Bóg po-

robi dla ydów pobonych altany, reszt za skóry rozwiesi na

murach Jerozolimy, i uderzy taki blask, e wida go bdzie od

jednego koca wiata do drugiego.

Wedle mniema ydowskich Lewiatan by istotnie ryb
(Levy, Neuhebraeisches und chaldaeisches Woerterbuch II, 486).

ydzi widzieli go te w Smoku niebieskim (Robert Eisler, Wel-

tenmantel und Himmelszelt, str. 390 w przypisku).

Z powyszych faktów wida, e Mickiewicz, piszc Astro-

nomj Wojskiego, posiada doskonae przygotowanie humani-

styczne co do wszystkich szczegóów. To, co powiada o Woj-
skim, e historje gwiazd zbada z ksiek albo sysza z poda-

nia, stosuje si przedewszystkiem do niego. A jeeli ju siga
do ksiek, to na pewno do dobrych.

Ale zachodzi inne pytanie.

Czy obraz nieba soplicowskiego z ksiycem wschodzcym
i z wielkim komet jest rzeczywisty, czy te urojony? I czy da

si sprowadzi do cisej daty, która pozostawaaby w zgodzie

z datami akcji dziea, czy te nie da si sprowadzi?

A wreszcie: czy kwestja, któr poruszamy, jest dostatecznie

wana i zasuguje na rozpatrzenie, czy te nie zasuguje?
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6. Data wieczoru w Soplicowie.

Nareszcie trzeba z dawnych sdów o Mickiewiczu, „kropi-

cym" Pana Tadeusza na rzekomy wzór „Hermana i Doroty",

i ten pogrzeba, jakoby Mickiewicz bra go lekko, nie zdajc
sobie zupenie sprawy z jego przyszego znaczenia.

Oto ustp z „ywota Adama Mickiewicza" pióra jego syna

Wadysawa (II, 286—287):
,,Dokoczeniu Pana Tadeusza obecnych byo kilku przy-

jació Adama. ,,W poowie lutego 1834 roku, pisze Bohdan
Zaleski, wieczór pod szar godzin, kiedymy si ju zebrali

przy ulicy Saint - Nicolas i pocichu gwarzyli, widzc gospodarza

w drugim pokoju przy kominku ,,szparko machajcego piórem po

papierze"... powsta od stolika Adam z rozpromienion twarz
i zawoa ku nam: „Chwaa Bogu! oto w tej chwili podpisaem
pod Panem Tadeuszem wielkie /m/s". Radonie za nim powtó-

rzylimy ,,chwaa Bogu!" I wykrzyknlimy trzykrotnie: Vwat!

z oklaskami przy winszowaniach i uciskach jak najserdeczniej-

szych". Nazajutrz Adam w gronie bliszych przyjació wysu-
cha msz w kociele Saint-Louis d'Antin, a potem odby si
skromny obiad w Palais-Royal... Wówczas Kurowski wykona
jego portret litograficzny".

Sowem chwil ukoczenia Pana Tadeusza obchodzono uro-

czycie. Byo to wielkie wito w ubogiem kóku emigranckiem.

Krytyka, która sobie wyobraaa, e Mickiewicz ,,kropi"

Pana Tadeusza, opieraa si na jego listach a nie na analizie

arcydziea i jego kompozycyjnych dylematów. Widziaa lekko,
nie postrzegaa trudnoci.

Do tych trudnoci naley wanie data wieczoru w Sopli-

cowie.

Autor surowej oceny krytyków i recenzentów warszawskich,

zarzucajcy im nieuctwo, wiedzia zbyt dobrze, i analityk prze-

nikliwy, zapuciwszy sond w morze jego poezji, mógby znale
tam na dnie jaki bd zasadniczy. Wiedzia, e uczeni opieraj
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si na pieniach Homera, jak na dokumentach historycznych.

Napisawszy:

'Depc was wszyscy poeci,

iVszyscy mdrce i prorok'.

Których wielbi wiat szeroki —

zdawa sobie chyba spraw z tego, jak atwo sam móg by
zdeptanym przez... astronoma, gdyby ten wykaza mu w artykule

gazeciarskim, e roku 1811 zaraz po ukoczeniu roku szkolnego

na Litwie wieczorem po zachodzie soca takie niebo i z takim

ksiycem, jak w ósmej ksidze Pana Tadeusza, istniao tylko

w fantazji wieszcza, ale in asronomicis nieuka... Zdarzyo si

ju wprawdzie, e kto pisa, jak to soce w potokach krwi

swych blasków zachodzio, a na wschodzie niby gromnica wynu-

rza si pomienny... sierp ksiyca, i e niejeden czytelnik miej-

ski nie obruszy si, nie wiedzc, e zmierzchowy wschód ksi-

yca jest moliwy tylko na peni. Jest to taki sam bd, jak

byoby mniemanie, e u nas w grudniu odbywa si niwo, albo

e Wisa zamarza w lipcu.

Zagadnienie daty wieczoru soplicowskiego tak si przed-

stawia.

Tadeusz przyjeda z szkó wileskich do Soplicowa, gdy

ju niwa byy w toku. W kilka dni póniej wieczorem po za-

chodzie soca, gdy mrok gstnia, wida byo z konstelacji

Blinit Kastora i Polluxa, oraz wschodzi ksiyc. Dawno ju
obliczono, e przyjazd Tadeusza nastpi w pitek. Przekonamy

si, e ów wieczór z ksigi ósmej przypad w poniedziaek. Stare

kalendarze mówi nam, e w roku 1811 poniedziaek przypada

1 7 i 24 czerwca, oraz 1 , 8 i 15 lipca. Który to by z owych

poniedziaków? A dlatego musimy pyta o to, e nów ksiyca
przypad 20 czerwca, penia 6 lipca, ostatnia kwadra 1 3 lipca.

Ksiyc wschodzcy po zachodzie soca, gdy mrok gstnia,

musia by po peni. I musiay wieci na niebie wspomniane

przez Mickiewicza dwie gwiazdy Blinit, Kastor i Pollux. Jak si

to wszystko zgodzi z kocem roku szkolnego i pocztkiem niw?
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Wielokrotnie mówiono nam: Któ pyta o takie rzeczy! to

poezja!

Z takich powiedze wynikaoby, e poecie wolno pisa byle

co, byle piknie, a ciso zostawia si uczonym.

Tak mog mówi tylko ci, którzy albo nie znaj wielkiej poe-

zji, albo jej nie rozumiej. Mickiewicz by nietylko wielkim poet,

ale take wielkim uczonym w dziedzinie nauk humanistycznych.

Wic wiedzia, co to jest ciso. Opisujc polowanie, musia
znajomoci rzeczy zadowolni myliwych. A opisujc niebo, mu-

sia znajomoci jego zadowolni astronomów. Myliwi nie da-

rowaliby mu bdu. Dlaczegó mieliby mu darowa bd astro-

nomowie?

Rozpatrzmy tedy poszczególne punkty zagadnienia.

Wic najpierw mamy kwestj terminu szkolnego.

Wiemy, e Jan Sniadecki na zakoczenie biegu rocznego

nauk uniwersyteckich w Wilnie podczas sesji publicznej uniwer-

sytetu wygosi mow dnia 30 czerwca 1811 roku starego stylu,

czyli 1 2 lipca stylu nowego (Jan oniadecki. Pisma Rozmaite,

Wilno 1818, t. II, str. 95).

Wiemy nastpnie, e Mickiewicz opuci szko w Nowo-
gródku 28 czerwca (1815 roku), gdy pisze o tem w ,,ywo-
cie** ojca syn jego Wadysaw (I, 26), nie wiemy tylko, czy

starego, czy nowego stylu. wiadectwo szkolne ma dat 1 lipca

i niezawodnie jako dokument urzdowy stylu starego, gdy od

pocztku stulecia obowizywa na Litwie kalendarz juljaski.

Odpowiada to 22 lipca nowego stylu.

Gdyby wic Tadeusz Soplica przyjecha na wie z Wilna

po ukoczeniu roku szkolnego i otrzymaniu wiadectwa, nie mo-

goby to nastpi wczeniej, jak w drugiej poowie lipca. By-

oby to zatem ju po drugiej kwadrze ksiyca, który wschodzi

po pónocy a nie po zachodzie soca.
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Czy jednak Tadeusz Soplica rzeczywicie skoczy szkoy

tak, jak si to dzi rozumie?

Na uniwersytet na pewno nie chodzi. Nie powinny nas my-

li sowa Podkomorzego, zwrócone do Tadeusza:

Panie

Tadeuszu, Waicine o gwiazdach gadanie

Jest lylko echem tego, co syszae w szlfole.

Ja o cudzie prostaków poradzi si wol.

I ja Astronomii suchaem dwa lata

W Wilnie...

W szczególnoci nie powinny nas myli sowa ,,I ja Astro-

nomii suchaem", jak gdyby sucha jej take Tadeusz. Lecz

ten sucha jej nie w uniwersytecie, jak Podkomorzy, ale w szkole.

Tymczasem Tadeusz nawet szkó nie skoczy. Ledwie przez

nie przebrn. Czytamy wprawdzie: ,,w dalekiem miecie koczy
nauki, koca doczeka nareszcie". Ale jakiego koca? Nazywa
si Soplica:

wszyscy Soplicowie

S, jali wiadomo, f(rzepcy, otyli i silni.

Do onier/^i jedyni, w naukach mniej pilni.

Tadeusz si od przodków swoich nie odrodzi,

Dobrze na koniu jedzi, pieszo dzielnie chodzi.

Tpy nie by, lecz mao w naukach postpi.
Cho stryj na Wychowanie niczego nie skpi-
On wola z flinty strzela, albo szabl robi;

Wiedzia, e go mylano do wojska sposobi.

e Ojciec W testamencie Wyrzek tak wol;
Ustawicznie do bbna tskni siedzc W szkole,

Ale stryj nagle pierwsze zamiary odmieni.

Kaza, aby przyjecha i aby si eni,
I obj gospodarstwo; przyrzek na pocztek
Da ma wie, a potem cay swój majtek-

Tu mamy wyjanienie caego pooenia. Oto, gdy Tadeusz

chodzi w Wilnie do szkó, przyczem niewiadomo, do jakiej

klasy, nagle stryj kaza mu wraca na wie i eni si.

Kto przyjeda z szkó z patentem dojrzaoci, ten si nim

popisuje, pokazuje go ojcu, matce, stryjom, wujom, ciotkom. Któ
z nas tego nie pamita? Tymczasem ani Tadeusz nie spieszy si
z pokazaniem wiadectwa dojrzaoci, ani stryj go o to nie pyta.
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Przyjeda na wie na wyrany rozkaz Sdziego, w którego do-

mu byo akurat duo goci, duo panien, i Telimena, doradczyni

Sdziego. Wojski, który pierwszy powita Tadeusza, stwierdza,

e przyjazd jego nie przypad w terminie przewidywanym, jak

to bywa, gdy si wraca po ukoczeniu roku szkolnego:

Dobrze, mój Tadeuszu, e si dzi nagodzi
Do domu, wanie k.iedy mamy panien wiele,

Stryjaszel^ wkrótce myli sprawi ci Wesele,

Jest z czego Wybra.

Jeszcze dugo u nas ukoczenie dwóch albo trzech klas przez

syna obywatelskiego byo ju niezwykym wysikiem intelektu-

alnym.

Wszystko to nasuwa myl, e termin przyjazdu na wie Ta-

deusza Soplicy nie czy si z terminem uroczystego zamkni-

cia roku szkolnego i e by od niego wczeniejszy. Ta trudno
zatem odpada.

Przejdmy do przypuszczalnego terminu niw.
Posiadamy pod tym wzgldem ciekawe przysowia ludowe.

Dnia 1 3 lipca przypada witej Magorzaty. I oto przysowia

gosz: „wita Magorzata pierwsza narka", „W wit Ma-
gorzat skd wiatr duje, drog przez zboe toruje" (Adalberg,

Ksiga Przysów, str. 285).

Ale pamitamy i potwierdzali nam to gospodarze, e niwa
zaczynay si niekiedy ju 5 lipca.

Zreszt biecy rok 1 920 blisko o miesic przyspieszy roz-

budzenie si caej natury. W niektórych okolicach niwa zaczy
si 3 lipca.

Pan Tadeusz rozpoczyna si od najpikniejszej pogody. Mowa
jest nawet o „wczesnem" oraniu.

Tedy w roku 1811 mogy si byy zacz niwa na Litwie

ju w cigu pierwszego tygodnia miesica lipca.

Zatem i ta trudno byaby usunita.

*

Przejdmy do chronologji Pana Tadeusza.



GWIAZDY MICKIEWICZA 203

Wspomnielimy, e wedle dawnego ju ustalenia chronolc-

gji tego naszego eposu akcja w nim rozpoczyna si w pitek, al-

bowiem w ksidze czwartej wymieniona jest niedziela:

Po rannej mszy w /(aplicy, e hya niedziela.

Zabawi si i wypi przyszli do Jankiela.

Dnia tego odbywa si polowanie na niedwiedzia. Odbywa
si take grzybobranie. Tu nie powinno nas myli wyraenie

„o rannych kótniach" Telimeny z Tadeuszem. Chodzi tu o kó-
tnie „wczeniejsze". Wedle Mickiewicza pierwiosnek jest „naj-

raszym" kwiatkiem i skowronek wydzwania „najrasz" z pio-

snek. Ksidz powiada do Gustawa, e przychodzi „nierano".

Wic pltawy w akcji niema. Tego dnia, czyli w niedziel,

odbywa si uczta w zamku, zakoczona awantur. Wszystko to

wypenia reszt ksigi czwartej i ca ksig pit.
Nastpnie w ksidze szóstej mamy poniedziaek z opisem

zacianka, w ksidze siódmej narad w nim, zakoczon okrzy-

kiem „Haje na Soplic", poczem ksiga ósma przedstawia nam

wykonany bezporednio zajazd. Ale nim ten tak niespodziewany

dla domu Soplicy zajazd nastpi, wszyscy po wieczerzy siedli

na dziedzicu zaywa wieczoru. Gdy mrok gstnia, wzeszed

ksiyc a na zachodzie widniay Blinita.

Jaki to by poniedziaek?

Signijmy do starych kalendarzów. Oto, które wpady nam

w rce:

1) Kalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno - Gospodarski

na rok Paski 181 1... przez Franciszka Ksawerego Ryszkow-

skiego F. i M. Doktora na Poudnik krakowski uoony, a przez

Piotra Kandianiego na Xistwo Warszawskie wyrachowany,

w Krakowie, w Drukarni Gróblowskiej.

2) Kalendarz krakowski na rok 1 8 1 1 , w Krakowie, w ksi-

garni Gróblowskiej.
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3) Kalendarz Polski, Ruski i Gospodarczy na rok Paski
1 8 1 1 , w Warszawie, nakadem i drukiem Wiktora Dbrowskiego.

4) Kalendarz Polityczny, Warszawa 1811.

5) Kalendarzyk Polityczny na rok 1811 dla Wydziau Uni-

wersytetu Imperatorskiego Wileskiego, nakadem i drukiem Jó-

zefa Zawadzkiego, tego uniwersytetu typografa.

Przypatrzmy si dniom tygodni i lunacjom wedle kalendarza

Ryszkowskiego:

CZERWIEC 1811

1 6 niedziela

1 7 poniedziaek

1 8 wtorek

1

9

roda
20 czwartek (nów o g. 11 m. 22 w nocy)

21 pitek

22 sobota

23 niedziela

24 poniedzieek

25 wtorek

26 roda
27 czwartek

28 pitek (1-a kwadra o g. 1 m. 35 w nocy)

29 sobota

30 niedziela.

LIPIEC 18ri

1 poniedziaek

2 wtorek

3 roda
4 czwartek

5 pitek

6 sobota (penia o g. 8 m. 46 rano)

7 niedziela
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8 poniedziaek

9 wtorek

] O roda
1 1 czwartek

1 2 pitek

1 3 sobota (2-ga kwadra o g. 1 2 m. 4 po pónocy)

1 4 niedziela

1 5 poniedziaek

Z pomidzy tych wszystkich kalendarzy tylko Kalendarzyk

Polityczny warszawski podaje o dzie wczeniej czerwcow pe-

ni i ostatni kwadr, a prócz tego lipcowy nów, za Kalenda-

rzyk Polityczny wileski podaje wszystko wedle obowizujcego

na Litwie stzy^ego stylu.

Mamy tedy do wyboru dwa poniedziaki, 8 i I 5 lipca, po-

niewa ksiyc wzeszed po zachodzie soca.
Ale waciwie i dwóch poniedziaków nie mamy, tylko je-

den. Ksiyc wzeszed, gdy mrok gstnia. Wic to nie mogo
by po drugiej kwadrze. Dnia I 5 lipca towarzystwo nie docze-

kaoby si przed pónoc wschodu ksiyca.

Wic to móg by tylko poniedziaek dnia 8 lipca. Zreszt

liczy si jeszcze trzeba z gwiazdami Kastor i Pollux nad ho-

ryzontem. Gdy ksiyc wschodzi po drugiej kwadrze, nie mogo
ich ju by na niebie.

*

Zbadajmy stanowisko soca i ksiyca.

Dnia 2 1 czerwca soce wstpio w obrb konstelacji Bli-

nit, mówimy wyranie konstelacji a nie znaku Blinit, gdy
ten wskutek cofania si punktów równonocnych znajduje si

obecnie w Cielcu*).

- *) Kwestja cofania si 'punktów równonocnych pozostanie dla rachunku

naszego bez znaczenia Punkt wiosenny cofa si o Iw cigu 72 lat. Od ro-

ku 1811 do biecego roku 1920 upyno 109 lat. Zatem punkt wiosenny co-

fn si ze wschodu na zachód zaledwie o jeden stopie z uamkiem. Mamy
zreszt stare globusy nieba, do których w tym wypadku moemy sign. Nieza-
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Tedy w sobot dnia 6 lipca soce znalazo si pod 16"

Blinit. A poniewa dnia tego o godzinie 8-ej minut 46 rano

nastpia penia, przeto ksiyc musia by znale si naprze-

ciwko, czyli w opozycji do soca, pod 16° Strzelca.

Jak wiadomo, soce posuwa si w cigu doby z zachodu

na wschód o 1
° a ksiyc o 13°.

Zatem w poniedziaek dnia 8 lipca okoo godziny 9-ej ra-

no soce znajdowao si pod 18° Blinit a ksiyc po 12

Kozioroca.

Ze za scena, w której Wojski wykada swoj Astronomj,

rozgrywaa si wieczorem, gdy mrok gstnia, czyli okoo go-

dziny 9-ej wieczorem, przeto upyno jeszcze 1 2 godzin, pod-

czas których ksiyc przesun si o 6°30' z zachodu na wschód,

czyli pod 1 8 30' Kozioroca.

Aby teraz okreli, o której godzinie zaszo soce i o któ-

rej wzeszed ksiyc, musimy zbada, pod jakim stopniem sze-

rokoci geograficznej znajdowao si Soplicowo, to znaczy, jak

nachyli biegun pónocny globusu nieba, aby odpowiada tej

szerokoci.

Soplicowo jest nazw zmylon.
Czytamy u Wadysawa Mickiewicza w „ywocie" ojca

(II, 275), e po ukoczeniu Pana Tadeusza: „nie pozostawao,

jak zmieni w pierwotnym tekcie istniejce imiona wasne, ro-

dowe osób i rónych miejscowoci na Litwie. W zastpieniu ich

wymylonemi dopomagali Adamowi przyjaciele a najgorliwiej

Domeyko"

.

Ale przecie nazwy niektórych miejscowoci ocalay. Gdy
Robak egna si w karczmie:

wodnie jednym z takich posugiwa si Mickiewicz, studjujc „historie gwiazd",

co bez globusu jest prawie niemoliwe. Przytem okae si jako fakt niewtpliwy,

e Mickiewicz przed opisaniem wieczoru soplicowskiego przerobi temat na glo-

busie astralnym.
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Niech te Jo Niehrymowa Ksidz na nocleg zdy,
Rzel^ El^onom, rad bdzie Ksidzu Pan Chory;
Wszake na Litwie stare powiada przysowie:

Szczliwy cztowie^,, jako k^estarz w Niehrymowie.

I zaraz dalej:

/ do nas, rzel^ Skotuba, do nas Tarajewicz,

aden Bernardyn godny nie wróci z Pucewicz.

S to wanie nazwy miejscowoci niezbyt oddalonych od

Nowogródka, który znajduje si pod 54 szerokoci geogra-

ficznej.

Wedle tego winnimy nastawi globus tak, aby biegun pó-
nocny by w oddaleniu 54 od widnokrgu.

Wtedy otrzymamy firmament gwiezdny Soplicowa i zarazem

tak znany Mickiewiczowi firmament Nowogródka.

W Nowogródku soce zachodzi 8 lipca o godzinie 8-ej

minut 1 7.

Gwiazda PoIlux Blinit zachodzi o godzinie 9-ej minut 23.

W tej wanie chwili wschodzi dziewitnasty stopie Ko-

zioroca, a wraz z nim wschodzi owego wieczoru ksiyc.

Ze gwiazda Pollux konstelacji Blinit dotyka zachodu, gdy

wschodzi dziewitnasty stopie Kozioroca, sprawdziem na

szeregu globusów, które posiadam, mianowicie na globusie fran-

cuskim z roku 1754, angielskim z roku 1782, wspóczesnym
niemieckim firmy Schotte i wspóczesnym polskim Mirosawa
Sucheckiego.

Na globusie moim z roku 1781, najpikniejszym i wietnie

utrzymanym, nie mogem rzeczy sprawdzi, poniewa przestawi-

em jego o na czasy Hipparcha.

Zachodzi jednak pytanie zasadnicze, czy wobec wyziewów
mona byo widzie gwiazd Pollux, znajdujc si na linji ho-

ryzontu?



208 DATA WIECZORU W SOPLICOWIE

Stanowczo nie mona byo widzie. Tylko teorja mówia,
e owa gwiazda znajduje si na linji horyzontu. Ale oko widzie
jej nie zdoao.

Mickiewicz wiedzia o tem doskonale. Tote koczy wykad
Wojskiego kapitalnym czterowierszem

:

Chocia wieczorem saby mia wzrol^ Wojsk.i stary

I nie móg w niebie dojrze nic przez ol^ulary.

Lecz na pami zna imi i /(sztat k.adej gwiazdy.

Wskazywa palcem miejsca i drog ich jazdy.

Wic Wojski mówi „na pami", e „Kastor z bratem

Polluxem janieli na czele". To jest przyczyn, e Mickiewicz

wspomina tu wanie saby wzrok wiejskiego astronoma.

Ale dlaczego to uczyni? Czy tak znajc niebo, jak zna,

nie móg by rzeczy uj pod wzgldem optycznym inaczej>

Ujcie jest bowiem cile teoretyczne.

Jeeli w przypisach do Grayny powiedzia, e Litwini mieli

waciwy sobie sposób oznaczania pór roku, miesicy i godzin,

i jeeli w usta Litawora woy okrelenie terminu bliskiem zni-

kniciem „siedmiorakich gwiazd", czyli Plejad, to musia by
przy pisaniu Pana Tadeusza liczy si z kalendarzem, z lunacja-

mi i pooeniem gwiazd, bdc przecie o tyle lat dowiadcze-
szym. Przerobi tedy rzecz ca na globusie i wedle niego dat
cile ustali. Profesor Mickiewicz sta tu wiernie przy wieszczu

Mickiewiczu i pilnowa, aby, jak prawdziwy Litwin, dat na

niebie po swojemu wypisa, na niebie, dla nas — na globusie

astralnym.

Ju przedtem byo widoczne, e Mickiewicz posugiwa si

globusem, gdy przechodzc od Sita, czyli Korony Pónocnej,

napisa „Nieco wyej Dawida Wóz". To ,,nieco wyej" wypada

tylko wedug globusu, gdy si wzrok przenosi z Korony Pó-
nocnej na koniec dyszla Wozu Wielkiego. Ale patrzc na niebo

bezporednio, nie zwracalibymy uwagi na koniec dyszla, tylko
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na cay Wóz Wielki. A wtedy powiedzielibymy: nieco niej

i troch z boku.

ladów swej pracy zatrze nie podobna i prawdopodnie Mic-

kiewicz wcale nie chcia ich zaciera.

Wyraenie „ksztat kadej gwiazdy" naley rozumie „ka-

dego gwiazdozbioru". Ju w greczynie mieszano „aster"

(aoT/ip) i ,,astron" (aaxpov), tak samo w acinie ,,Stella" i ,,astrum".

Wieczór soplicowski nie czy si z dat pamitn w yciu

Mickiewicza. Zreszt takich wieczorów Mickiewicz mia w pa-

mici wicej. Od owego wieczoru do chwili pisania ósmej ksigi

Pana Tadeuszaupyno dwadziecia dwa lat. Jeden obraz móg
by pomiesza si z drugim.

Zreszt co innego jest wraenie poetyckie a co innego ci-

so astronomiczna.

Mistrz tej kultury humanistycznej, co Mickiewicz, pisarz

tak wytrawny, twórca tak wielki i wiedzowiec tak niepospolity,

na pewno korzysta w ksinicach paryskich z popularnych wtedy

globusów nieba, a moe i z globusów prywatnych, gdy w doda-

tku widzimy, e by w gwiazdach rozmiowany i wystudjowa

dokadnie ich historje.

Stawmy sobie jeszcze jedno pytanie.

Czy przez opuszczenie jakiego szczegóu Mickiewicz móg
by uatwi sobie zadanie?

Bezwarunkowo nie. Zebranie w karczmie szlachty okolicz-

nej i chopów mogo si byo odby tylko w niedziel jako

dzie odpoczynkowy, inaczej bowiem Mickiewicz rzuciby cie

na obyczajno tych ludzi. A gdy si opisywao niebo soplico-

wskie, trzeba byo co i o ksiycu powiedzie, choby tylko

tyle, e go nie byo. Sowem epopeja obyczajowa musiaa by
bogata w szczegóy a szczegóy musiay by cise, inaczej bo-

wiem jej twórca uchodziby za pisarza o zych obyczajach.

Tak wynosio si Mickiewicza jako poet, e si nie doce-

niao jego umysu, albo, inaczej powiedziawszy, tak si w nim

widziao natchnionego wieszcza, e si nie pytao, czy te ten

Dawno a Mickiewicz 14
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wieszcz i prorok, opowiadajc jakie zdarzenie, orjentowa si
w kalendarzu.

S to wic pytania, na które naleao koniecznie da odpo-

wied.

Wreszcie Mickiewicz opisuje synnego komet z roku 1811,

nalecego do rzdu tych, których warkocze maj oba brzegi

janiejsze.

By to /(omea pierwszej wiellioci i mocy.

Zjawi si na zachodzie, lecia ku pónocy:
Krwawem okiem z ukosa na rydwan spoziera.

Jakby chcia zaj puste miejsce Lucypera,

Warkocz dugi W ty rzuci i cz nieba trzeci

Obwin nim, gwiazd k''ocie zagarn jak sieci

I cignie je za sob, a sam wyej gow
Mierzy, na pónoc, prosto w gwiazd biegunow.

Kometa ukaza si w marcu 1811 roku, wic jeszcze na

kilka miesicy przed dat wieczoru soplicowskiego. Kocem
czerwca znikn, przechodzc midzy socem a ziemi. Nast-
pnie, rozwinwszy wspaniale warkocz, wyania si wieczorem

na zachodzie. Zrazu jednak wida byo tylko warkocz, a potem

wyaniaa si take gowa. Warkocz ten, niezwykle wietny,

mia dugoci dwanacie do pitnastu miljonów mil. Gowa bya
wiksza od soca a warkocz mia ksztat stoka, albo raczej fla-

szy z wyduon szyj. Kometa kierowa si ku Wielkiej Nie-

dwiedzicy, w której zadnich apach znalaz si 10 wrzenia,

a ju 1 1 padziernika dobieg do konstelacji Smoka nad Boote-

sem czyli Wolarzem. Argelander obliczy jego drog eliptyczn,

której obieg trwa z gór 3000 lat. Kometa wieci tak potnie,

e jeszcze w sierpniu 1812 roku obserwowa go Winiewski

w Nowo - Czerkasku w odlegoci szedziesiciu miljonów mil,

co naley do zjawisk wyjtkowych.

Gdzie kometa znajdowa si 8 lipca 1811 roku?

Musiaem w tej sprawie zwróci si do zawodowego astro- i
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noma, profesora Wadysawa Dziewulskiego, który nie odmówi
mi swej askawej pomocy.

Otó wedug jego obliczenia pooenie komety dnia 8 lipca

1811 roku byo nastpujce:

a = 8h 36m; o = 16°53'

to znaczy: dugo komety, liczona na równiku od punktu wio-

sennego wynosia 129°, a szeroko pónocna, czyli nad równi-

kiem, wynosia 16*^33'.

Zatem kometa znajdowa si w konstelacji Raka w pobliu

gwiazdy Delta, zwanej Asellus Australis.

W chwili zachodu soca kometa by na wysokoci 7°1 2' nad

horyzontem.

Soce zachodzio o g. 8 m. 1 7.

Kometa zachodzi o g. 9 m. 11.

Pollux zachodzi o g. 9 m. 23.

Kastor zachodzi o g. 1 m. 33.

Gdy wic Pollux o g. 9 m. 23 znajdowa si na horyzon-

cie, gowa komety ju od 1 2 minut znajdowaa si pod hory-

zontem. Ale jeszcze nad horyzontem musia si znajdowa jej

dugi i wietny warkocz, który, jak pisze Mickiewicz, zajmowa
trzeci cz nieba, i w dalszej swej czci rozpociera si wa-

chlarzowato (Jdrzejewicz, Kosmografja, str. 31 7 fig. 201). Pra-

wdopodobnie tedy wznosi si od ziemi ukonie wzdu eklip-

tyki w caej konstelacji Lwa.

Co do zajmowania przez warkocz komety „czci nieba trze-

ciej" naley przypomnie, e pozorna dugo warkocza komet

siga 60 , 90 a nawet 1 00 , to znaczy, e moe zajmowa po-

ow i wicej widzialnego nieba.

Gdy kometa Halleya ukaza si w roku 1 456, warkocz jego

rozpociera si na przestrzeni 60 . By okoobiegunowy, to

znaczy, e nie zachodzi. Dugosz pisze o nim: „Nie mona
i o tem przemilcze, e w rod po w. Wicie ukaza si w kró-

lestwie Polskiem kometa, który wychodzi o zm.roku midzy za-
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chodem a pónoc, a widzialny by przez ca noc a do wscho-

du soca, zwracajc miot swoj, czyli cz wysz, ku pó-
nocy, gwiazd za sam ku wschodowi. Gwiazda bowiem po-

suwaa si w kierunku wschodnim. Wielko jego nie bya nad-

zwyczajna, ale rednia. Bieg odby w cigu jednego miesica"

(Dziea VI, 2 1 0). Gdy kometa Halleya ukaza si w roku 1 759,

warkocz jego rozpociera si tylko na przestrzeni 47°.

wietny kometa z roku 1 843, który si nagle ukaza w odle-

goci I 23' od soca, posiada warkocz dugoci pozornej 55 '^.

Jdrzejewicz pisze, e warkocz jego zajmowa czwart cz nieba

poudniowo-wschodniego.

Warkocz komety z roku 1680 mia dugoci pozornej 80°.

Warkocz komety z roku 1618 by jeszcze duszy. Wedle
rysunku Cysatusa gowa komety znajdowaa si okoo gwiazdy

Zeta Bootesa, gdy warkocz siga gwiazd Jota i Kappa Wielkiej

Niedwiedzicy (Muller, Lehrb. d. kosm. Physik, wyd. 2, str. 1 93
fig. 1 39), a wic zajmowa poow widzialnego nieba.

Niema zatem przesady w opisie Mickiewicza, e kometa

z roku 1811, nalecy do najwietniejszych, zajmowa trzeci

cz nieba.

Gdy kometa znajduje si w pobliu soca, jdro jego maleje

a warkocz ronie. Wieczorem 8 lipca 1811 roku kometa znaj-

dowa si wanie w pobliu soca, wyaniajc si z jego pro-

mieni.

Kometa, jak wspomnielimy, zauwaony zosta ju w marcu

1811 roku. Do okresu zniknicia, gdy przechodzi midzy so-
cem a ziemi, musia by widzialny na wschodzie, a gdy okres ten

min, kometa zjawi si na zachodzie. Ten moment zbiega si
z chronologj Pana Tadeusza i z intencj Mickiewicza przyró-

wnania komety do Napoleona.

Mickiewicz bowiem, mówic o komecie, wybiega natychmiast

po za dat 8 lipca i wiadomy rzeczy, opisuje drog, któr kometa

odby, gdy po okresie niewidzialnoci „zjawi si na zachodzie"

i „lecia ku pónocy" , mijajc z ukosa Rydwan, czyli Wóz Wielki,
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i mierzc „prosto w gwiazd biegunow", której jednak nie do-

sign!. Dnia 1 O wrzenia znalaz si w zadnich apach Wiel-

kiej Niedwiedzicy okoo gwiazdy I*, a dnia 1 O padziernika wy-

bieg nad konstelacj Wolarza i znalaz si na pograniczu Smoka.

Zupenie tak samo Napoleon „zjawi si na zachodzie" i „le-

cia ku pónocy", mierzc „prosto w gwiazd biegunow" dy-

plomatycznego wiata Europy, jak gdyby chcia zaj na Rydwa-
nie „puste miejsce Lucypera" ziemskiego. Ksiga pierwsza Pana

Tadeusza koczy si „Rzutem oka na ówczesny stan polityczny

Litwy i Europy", a ten ustp zaczyna si od sów:

Takie byty zabawy, spory w owe lata

ród cichej wsi litewst^iej, l(ieJy reszta wiata
We zach i l^rwi tona, gdy ów m, bóg wojny,

Oloczon chmur pul^ów, tysicem dzia zbrojny,

Wprzgszy W swój rydwan ory zote obolf srebnych.

Od puszcz Libijskich lata do Alpów podniebnych.

Ciskajc grom po gromie, W Piramidy, w Tabor,

W Marengo, w Ulm, w Austerlitz. Zwycistwo i Zabór
Biegy przed nim i za nim. Sawa czynów tylu.

Brzemienna imionami rycerzy, od Nilu

Sza huczc ^u pónocy, a u Niemna brzegów

Odbia si, jak od ska, od Moskwy szeregów.

Które broniy Litw murami elaza,

Przed wieci dla Rosyi straszn jak zaraza.

Jak Napoleon na ziemi, tak kometa ukaza si na niebie. Tedy:

Z niewymownem przeczuciem cay lud litewski

Poglda k'^^dej nocy na ten cud niebieski.

Biorc z Wrób z niego.

Nad cichem Soplicowem, wktórem Sdzia z Robakiem mie-

wali nocami dugie narady, przewidujc przyjcie Napoleona, ko-

meta co wieczoru ukazywa si wyej i wyej.

Otrzymalimy tedy odpowied na pytanie, czy obraz nieba

soplicowskiego z ksiycem wschodzcym i z wielkim komet jest

rzeczywisty, czy te urojony, i czy] da si sprowadzi do ci-

sej daty, która pozostawaaby w zgodzie z datami caego dziea.
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Odpowied wypada dodatnio. Obraz mickiewiczowski ma
za podstaw niebo z dnia 8 lipca 1811 roku godziny 9-ej minut

23 wieczorem. ciso nie tamowaa u Mickiewicza natchnienia

a natchnienie cisoci.

Moemy tedy odtworzy sobie plastycznie w caoci firma-

ment, rozwieszony owego wieczoru nad Soplicowem.

Ale pamitajmy, e trudno jest przenie na papier wntrze

kuli z zachowapiem proporcji wizerunków konstelacyjnych. Na
jednym obrazku nie daoby si tego wogóle zrobi bez wielkich

odchyle od rzeczywistoci.

Wobec tego dajemy trzy obrazki. Na Wiz. 33 mamy wscho-

dni cz nieba z rozgazion Drog Mleczn i wschodzcym
ksiycem, na Wiz. 34 cz poudniow z Wag i Sitem, czyli

Koron Pónocn, a na Wiz. 35cz zachodni z Wozem Wiel-

kim, gwiazd Biegunow, Smokiem, z dwiema gwiazdami Bli-

nit, Kastorem wyej a Polluxem na horyzoncie, wreszcie z war-

koczem komety, który ciele si ukonie nad ziemi w konstelacji

Lwa *).

*) Te trzy wizerunki wykona Marjan Wawrzeniecki.
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TRADYCJE IMPROWIZACJI





Dwa razy w swych dzieach poetyckich Mickiewicz wpro-

wadzi do swych porówna zapomniany instrument muzyczny,

zwany harmonik szklann. Na pocztku ósmej ksigi Pana Ta-

deusza, opisujc wieczór letni, powiada:

Na powietrzu owadów wiell^i f^rg si zbiera.

Krci si grajc jal^o haTmonik,i sfera.

Za w trzeciej czci Dziadów w wielkiej Improwizacji Kon-

rada pisze:

Ja mistrz I

Ja mistrz wycigam donie

!

Wycigam a w niebiosa i l^ad me donie
Na gwiazdach, jak na szklannych harmoniki krgach.
To nagym, to wolnym ruchem

Krc gwiazdy moim duchem,

Milion tonów pynie; W tonów milionie

Kady ton ja dobyem, wiem o kadym tonie.

Zgadzam je, dziel i cz,
I W tcz i W akordy i w strofy plcz.
Rozlewam je we dwikach i byskawic Wstgach.

Odjem rce, Wzniosem nad wiata krawdzie,

I k^gi harmoniki Wstrzymay si w pdzie.

Sam piewam ...

Przez pocieranie wilgotnemi palcami brzegu szklanek mona
z nich wydobywa dwiki. Istniej koncertanci, którzy si po-

pisuj tak muzyk. Mona ich sysze zagranic na stacjach

kolejowych lub w innych lokalach publicznych.

Na zasadzie tej waciwoci naczy szklannych Irlandczyk

Puckeridge, jak chc, mia zbudowa pierwsz harmonik szklan-
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n. Skadaa si z walca i szeregu naoonych na dzwonów
szklannych. Franklin ulepszy harmonik i doprowadzi skal

jej dwików do dwóch oktaw. Nastpnie wyrabiano harmoniki

z czterema oktawami. Wreszcie zamiast pocierania kloszów pal-

Wiz. 36. Harmonika szklanna.

cami wilgotnemi zaczto posugiwa si smyczkiem. Mickiewicz

pisze jednak o harmonice, z której dobywao si dwiki pal-

cami.

Towarzystwo Muzyczne w Warszawie posiada w swych

zbiorach tak harmonik. Jest ona rozmiarów nieduego biurka

na czterech nókach (Wiz. 36). Posiada wewntrz walec z klo-

szami szklannemi rónych barw, aby muzyk orjentowa si, jak

w klawiaturze fortepianowej (Wiz. 37),

Gdy walec si obraca, przykada si wilgotne palce do klo-

szów, dobywajc z nich poszczególne tony i cae akordy.
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Te klosze wzajem na siebie zachodzce a osadzone na wspól-

nej osi Mickiewicz przyrówna do sfer planetarnych staroytnej

kosmozofji. Wierzono, e planety, krc po swych orbitach

i przecinajc eter, wydaj dwiki, które tworz razem muzyk

Wiz. 37. Walec z kloszami harmoniki szklannej.

sfer. Porównanie byo tem trafniejsze, e wedle innych wiar dwi-
ki pochodziy z samych sfer, czyli krgów planetarnych, i e krg
kady czono z pewnym dwikiem oraz z pewn barw.

ród ksig Platona i Cycerona, napisanych o urzdzeniu Rze-

czypospolitej, znajduj si ustpy, powicone harmonji sfer.

U Platona Her, syn Armenjosa, opowiada po zmartwych-

wstaniu, co widzia na tamtym wiecie. U Cycerona po zbudze-

niu si opowiada Scypio, co mu ukaza duch jego dziada, Scy-

piona Afrykaskiego.
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Wedle tej ostatniej opowieci wiat skada si z dziewiciu

sfer (p. wyej str. 63 Wiz, 6). Sfer ostatni, zewntrzn, two-

rzy niebo z przytwierdzonemi do niego gwiazdami, które si ra-

zem z niem obracaj, za w rodku sfery pierwszej znajduje si
ziemia wiecznie nieruchoma. Midzy temi dwiema skrajnemi sfe-

rami, sfer nieruchomej ziemi i sfer ruchomego nieba, znajduje

si siedm sfer czyU krgów planetarnych, obracajcych si w sto-

sunku do krgu niebieskiego ruchem wstecznym. Z tych siedmiu

sfer pierwsz tworzy krg Saturnowy, drug yczliwie wzgldem
ludzi usposobiony Jowisz, trzeci krg czerwonego i straszliwego

Marsa, czwart krg wadczego soca, króla wszystkich planet,

sfer pit Wenera, szóst Merkury. Krg siódmy, najniszy, na-

ley do ksiyca, byszczcego wiatem otrzymywanym od soca.
Wnuk uderzony widokiem, ukazanym mu przez dziada, za-

pyta go we nie, co to za dwik syszy, tak sodki i gony.
Dziad odpowiedzia mu, e jest to muzyka sfer, pochodzca od

cia niebieskich, które znajduj si wprawdzie w rónych od sie-

bie odlegociach, ale odlegoci te s wyrazem pewnego prawi-

dowego stosunku. Z pdu i obrotu cia niebieskich rónego od-

dalenia powstaj tony niskie i wysokie. Albowiem ruchy tak po-

tne nie mog odbywa si w cichoci, a samo przyrodzenie wy-
maga, aby ciaa niebieskie, obracajce si na kracach, z jednej

strony wysokie a z drugiej strony niskie wydaway brzmienia.

Tote wiat najwyszy, usiany gwiazdami, wydaje dwik wy-

soki i przenikliwy, gdy dwik najniszego ksiyca jest niski.

Prócz krgu Wenery i Merkurego, rozbrzmiewajcych dwikiem
jednakowym, kada sfera waciwym sobie rozbrzmiewa. Liczba

siedm, odpowiadajca siedmiu krgom planetarnym, jest wzem
wszechrzeczy. Ludzie, którzy czy to gosem wasnym czy na-

rzdziami muzycznemi naladowali muzyk sfer, weszli znowu na

drog niemiertelnoci, jako i ci, którzy wyszym obdarzeni ge-

njuszem, boskie uprawiali umiejtnoci. Wszelako uszy ludzkie

nie sysz tej muzyki, gdy zmys suchu jest ze wszystkich zmy-

sów najniedoniejszy. Tak ludzie mieszkajcy w pobliu Nilu,
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gdzie szumi kataraktami, od szumu tego oguchli. Jako oczy na-

sze jatrze nie mog w soce, tak uszy nasze znie nie mog
potnej muzyki sfer.

Tyle o tem u Cycerona.

Platon w dziesitej ksidze Rzeczypospolitej opisuje om
sfer planetarnych i podaje ich barwy. Jego Her, syn Armeniosa,

opowiada, e na kadym krgu planetarnym siedzi Syrena, wy-

dajc ustawicznie dwik jeden, a dwiki wszystkich omiu zle-

waj si w jeden potny wspódwik. Syreny, jak wiadomo, s
ptakami zgowami kobiecemi (Roscher, Lexikon IV, 605—638).

Z boku siedz w szatach biaych, majc czoa uwieczone, trzy

córy Koniecznoci, Mojry, rzymskie Parki, mianowicie Lache-

sis, Kloto i Atropos, które piewaj przy tej muzyce sfer. La-

chesis piewa pie przeszoci, Kloto pie teraniejszoci, za
Atropos pie przyszoci. Od czasu do czasu Kloto wyciga
prawic i dotyka ni krgu skrajnego, by obrót jego miarkowa.

Tak samo Atropos wyciga lewic do krgów wewntrznych.

Za Lachesis podejmuje naprzemian prawic i lewic ku krgom
zewntrznym i wewntrznym.

Stworzony przez Platona obraz naley niezawodnie do rzdu

najpikniejszych wizji poetyckich. Tu jest jedno ze róde wiel-

kich tradycyj Improwizacji Konrada, bdcego i tym, który gra,

i tym zarazem, który piewa:

Odjtem race, wzniosem nad wiata l^rawdzie

I k''^S' f^armonilii wstrzymay si W pdzie.

Sam piewam, sysz me piewy —
Dugie, przecige, jal^ wichru powiewy.

Przewiewaj ludz/^iego rodu cae tonie.

Jcz alem, rycz burz,
I wieki im gucho wtórz . .

.

On te ma i skrzyda, jak owe ptaki, znajdujce si na kr-

gach planetarnych, i jest zarazem syntez trzech Mojr, trzy czasy

opiewajcych, gdy woa:
/ mam je, mam je, mam — tych st^rzydet dwoje.

Wystarcz: od zachodu na wschód je rozszerz.

Lewem o przeszo, prawem o przyszo uderz . .

.
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Lecz gdy Cyceron prawie Platona naladuje, bardziej blady

dajc obraz, có za odskok od obu znajdujemy u Mickiewicza!

Platon jest jak ródo sakralne, ukryte ród ciemnych cyprysów,

Mickiewicz jak wezbrana rzeka, która w wiat si potoczya,

rwc brzegi i obic sobie gbokie oysko.
Plutarch, rozwaajc to, co Platon pisa o muzyce sfer, mnie-

ma, i wielki filozof przez Syreny rozumia waciwie Muzy, któ-

rych pierwotnie byo trzy, potem dziewi. Twierdzi, e omiu
Muzom przypadao om sfer planetarnych a dziewitej sfera ziemi

(Quaest. conv. IX, 6).

Ale jest jeszczcze ródo inne, które Mickiewiczowi bez-

porednio nie byo znane. Mamy na myli ksig Pisis Sophia,

przetomaczon z koptyjskiego na jzyk francuski przez Ameli-

neau. Ju w innym rozdziale wspominalimy o niej, zajmujc si
zagadnieniami materjalizacji zjaw. Otó czytamy tam, e Jezus

po zmartwychwstaniu przez jedenacie lat wtajemnicza uczniów

w misterjum swej nauki. Na zapytanie, czy wieszczkowie bd
nadal przenikali przyszo ludzk. Mistrz odpowiada, e tylko

o tyle, o ile on przez sze miesicy nadaje sferze niebieskiej

ruch w lewo, lecz nie, skoro przez nastpne sze miesicy

nada jej ruch w prawo. Marja powiada: „Panie, niezawo-

dnie od tej chwili horoskopici oraz inkantatorowie nie bd lu-

dziom wicej zwiastowali, co ich czeka?" Jezus odpowiada: „Je-

eli horoskopici ujrz, e Przeznaczenie lub Sfera obraca si na

lewo wedle emanacji pierwotnej, sowa ich si sprawdz; ale

prawdy nie dojd przy obrocie na prawo, albowiem zmieniem

ich wpyw astralny, ich kwadratury, ich trygonalnoci i ich om
ksztatów; albowiem dotd wpyw ich by stay... ale teraz, gdy

je zwracam przez sze miesicy na lewo i przez sze miesicy

na prawo, ten, kto znajdzie ich liczb... odgadnie ich wpyw...

ale nie znajcy tego... prawdy nie dojd" (str. 16— 17).

Amelineau powiada w przypisku, e nie wie, co znacz (jak

tomaczy) „trzy kty", „cztery kty", a nawet nie wie, dokd
zwróci si po wyjanienia. Tamczasem wyjanienie znajduje si
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U Hipolita (Ref. IV, 3). Chodzi o horoskopy trygonalne i kwa-

draturowe, „triangula et quadrata stellarum", ^[/.'(oy/a '/.oX xa te-

tpA^w^a Tu)v (iaxp(ov, sowem o to, czy przez ciaa niebieskie,

znajdujce si w zodjaku, da si wpisa trójkt lub kwadrat. Wy-
raenie ,,leurs huit formes" wyjani si nam, gdy przeczytamy

u Bouche-Leclercq 'a (w L'Astrologie grecque, str. 1 66) o omiu

formach odmian ksiyca, których tu wylicza nie mamy potrzeby.

Wszelako najwaniejsz jest bodaj kwestja obrotu sfery przez

sze miesicy w lewo i przez sze miesicy w prawo. Zdaje

si, i w sferach gnostycznych uwaano Jezusa za reformatora

pogldów astralnych. Zreszt co do zwrotników reform t prze-

prowadzi Hipparch, gdy punkty kwartalne umieci na pocztku

znaków a nie w ich rodku. A tu wanie chodzi o zwrotniki.

Wszystkie planety wzbijaj si nad równik niebieski do swoich

zwrotników i nastpnie zniaj si pod równik do swoich zwrot-

ników drugich- Soce dziennemi swemi krgami wzbija si co-

raz wyej od zimy do lata, zawraca w dó i krgami coraz ni-

szemi dy od lata do zimy. Przedstawiwszy sobie ten ruch gra-

ficznie i nie pionowo, lecz poziomo, powiedzielibymy, e
soce od zimy do lata posuwa si w prawo a od lata do zimy

posuwa si w lewo.

Tym, który wprawia w ruch sfer niebiesk, jest wedle

ksigi Pisis Sophia Jezus.

Istniao u Frygijczyków pojcia niebieskiego Pasterza, ale

nie dlatego Pasterzem nazywangeo, iby, jak czytamy, pasa kozy

i owce, ale dlatego, e jako o wiata wszystko w ruch wprawia

(Hipolit, Ref. V, 8).

Gnostycy stosowali to pojcie niewtpliwie take do Jezusa.

Wedle nich Sowem, Logosem, czyli Jezusem, by ród gwia-

zdozbiorów Perseusz, „pennata axis penetrans utrumque polum

per mediam terram et torquens mundum", „skrzydlata o, prze-

nikajca oba bieguny przez rodek ziemi i obracajca wiat"

(Hipolit, Ref. IV, 49).

Tu jest drugie, cho porednie, ródo wielkich tradycji Impro-
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wizacji Mickiewicza, którego Konrad powiada: „to nagym, to

wolnym ruchem krc gwiazdy moim duchem".

Wyjani naley, e ciaa niebieskie niekr po swych oribi-

tach ruchem jednostajnym. Ju Babiliczycy przyjmowali, e soce
prdzej kry od 1

3° Panny do 27° Ryb, ni od 27° Ryb do 1

3°

Panny (Kugler, Die babylonische Mondrechung, str. 67).

Jest i trzecie wielkie ródo, na pewno ju Mickiewiczowi

znane, mianowicie Proroctwo Ezechjelowe, które mówi, e
„duch" pdzi po przestworach Cheruby, pene oczu z przodu

i z tyu, oraz wprawia w ruch ich „koa" (I, 12, 20).

Jest dalej i czwarte ródo tych wielkich tradycji, do któ-

rych w staroytnoci naley przytoczona przez nas w innym roz-

dziale a nieznana Mickiewiczowi Liturgja Mitraistyczna, czyli

„Apathanatismos", wzniesienie si w sfer niemiertelnoci, czyli

u nas „zachwycenie", gdy wtajemniczeniec tam duchem docho-

dzi, „gdzie granicz stwórca i natura". Lecz wznoszenie to byo
albo zbone, jak owego czowieka u Pawa, zachwyconego a do

„trzeciego nieba", albo buntownicze, jak onych mów z ziemi

Szynear, którzy zbudowa chcieli wie, sigajc nieba.

Wzniesienie si Konrada jest buntownicze. On stawia Bo-

gu dania a w razie ich niespenienia grozi. Na wasnej piersi

pokrwawi pici, dotd ich przeciwko niebu nie wznoszc. Ale

dzi tragedja ojczyzny doprowadza go do rozpaczy.

da wadzy.
Mówi najpierw o tej, któr ju posiada.

Ale jake to j posiada rzeczywicie? Jake chce rzdzi

wiatem gwiazd, gdy raczej wedle dawnych astrologów gwiazdy

rzdziy czowiekiem?

Tak, istotnie panowao przekonanie, e gwiazdy wywieraj

wpyw przemony na losy czowieka. Ale obok tego istniaa

gorca wiara, e czowiek doskonay panuje nad gwiazdami.

W ksidze Bereszit Rabba (roz. 1 0) czytamy: „Jeeli czowiek

jest godny, zastpy (t. j. gwiazdy) s mu poddane, jeeli nie,

to on jest im poddany".
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Jakim sposobem i to ródo tradycji odemkno si a

ckiewicza, nie wiemy. Ale ono istniao i istnieje (porów. Der

Midrasch Bereschit Rabba, tom. Lic. Dr. Aug. Wuensche
str. 41).

Moe w ten sposób, e i to ródo byo pochodne. Bo prze-

cie w Starym Testamencie dwa miejsca nas uderzaj. Jozue

rozkaza socu i ksiycowi, aby si zatrzymay. I zatrzymay

si (Jozue X, 12— 13). A to by wybraniec narodu. Na roz-

kaz Izajasza soce, padajce na zegar Ahazowy, cofno si po

stopniach o dziesi linji wstecz, przez które ju byo przeszo

(Izajasz XXXVIII, 8). A to by prorok.

Lecz signijmy do dalszych wielkich róde dawnoci. Kon-

rad powiada:

Czy Ty mi dai, czy wziem il^d i Ty masz — o^o

Bystre, potne: w chwilach mej siy — wysol^o,

Kiedy na chmur spojrz szlagi

I Wdrowne sysz ptaki,

eglujce na ledwie dostrzeonem skrzydle.

Zechc, i wnet je of^iem zatrzymam, jaff w sidle.

Stado pie aosn dzwoni.

Lecz póki ich nie puszcz, twój wiatr ich nie zgoni.

Tu wielkie ródo tradycji tylko przez bunt duszy tragicz-

nej zostao nieco przymione. Ale mamy je w Ksidze Rodzaju

(1.26):

„I rzek (Bóg): Uczymy czowieka na wyobraenie i po-

dobiestwo nasze, a niech przeoony bdzie rybom morskim,

i ptactwu powietrznemu, i wszystkiej ziemi"...

Tak.

Bóg da czowiekowi wadz nad wszelakiem stworzeniem.

Ale z jednym zasadniczym wyjtkiem. Nie da czowiekowi

wadzy nad — czowiekiem.

Tu wielka tradycja milczy.

O jak to wadz chodzi?

wadz nad dusz bliniego.

1 wanie Konrad, chccy swój naród „dwign, uszczli-

wi", tej wadzy szuka. Szuka sposobu na ludzi.

Dawno a Mickiewicz 15
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T wadz, \tór mam nad przyrodzeniem.

Chc wywrze na udzicie dusze,

Jali ptaki i jak gwiazdy rzdz mem sk'"i^'^'^f'*>

Tak blinich rozrzdza musz.
Nie broni — bro bro odbije.

Nie pieniami — dugo rosn.

Nie nauk — prdko gnije.

Nie cudami — to zby gono.
Chc czuciem rzdzi, k^óre jest we mnie.

Rzdzi jak Ty wszystkiemi zawsze i tajemnie:

Co ja zechc^ niech wnet zgadn.
Speni, tem si uszczliwi,
A jeeli si sprzeciwi.

Niechaj cierpi i przepadn.

Ach, bd cierpie i przepada, ale „rzdu dusz" nie uznaj,

tak, nie uznaj nigdy!

Ju chylc si na krawd rozpaczy, która pod nim zieje,

Konrad woa do Stwórcy:

Niech ludzie bd dla mnie jak myli i sowa,
Z których, gdy zechc, pieni wie si budowa .

.

.

Ale przeciwko temu podniósby si protest powszechny.

Ludzie nie zrzekn si nigdy swej tak niedoskonaej, ale prze-

cie wolnej woli. Nawet Bóg zostawi im wolno wyboru mi-
dzy niebem a piekem.

Pieni chc, uniesie od swoich wieszczów.

„Wam pieni, ludzkie oczy, uszy niepotrzebne", twierdzi

Konrad

.

„Depc was wszyscy poeci... których wielbi wiat szero-

ki... z ca pochwa muzyk i wieców ozdob", twierdzi w dal-

szym cigu.

Przecie tej wadzy nie da dla siebie. Baga rozpaczliwie:

Zaklinam, daj mi wadz: — jedna cz jej licha.

Cz tego,< co na ziemi osigna pycha,

Z t jedn czstk ile jabym szczcia stworzyl

Szczcia, czy — nieszczcia? Bo jednak wtedy czowiek

wadany byby tylko inspirowanem narzdziem wadajcego.

Tedy Bóg — milczy.
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Milczysz, milczyizl wiem teraz, jam Ci Uraz zbada.
Zrozumiaem, co Ty jest i jakei Ty wada.
Kamca, k.lo Ciebie nazwa mioci,
Ty jeste tyll^o mdroci . .

.

Ale milczenie trwa. Konrad, ju bliski obdu, zapomnia-
wszy o wszystkich tradycjach, nawet i o tej, która w Ogrójcu
rozbrzmiewa: „non mea voluntas, sed tua fiat", gdy temu, który
tak si modli, krwawy pot z czoa cieka— tak, ten obkany
Konrad jeszcze woa:

Milczysz; — wszaf^e z Szatanem walczy osobicie?
Wyzywam Ci uroczyciel

Tego jednego Konrad nie wiedzia, lub o tern w swem sza-

lestwie zapomnia, e znakiem Boga ywego i nieprzemijajcego
byo MILCZENIE, l:rf^ (porów. A. Dieterich, Eine Mithras-
liturgie, str, 6— 7, 64).

A take nie wiedzia, lub nie pamita, e cz5miono wize-
runki postaci, trzymajcych palec na ustach, i e to byy wize-
runki bóstwa Sowa, Logosu (p. A. Moret, Mysteres egyptiens,
wizerunki midzy str. 1 20— 121; Dieterich j. w. str. 42).

To te z tego niesychanego wzniesienia, znanego ludziom
dnia powszedniego tylko z wieci o wtajemniczecach, Konrad
spada:

Przepa — tysic lat — pusto —

/ bya talia przepa bez dna i bez granic?
Nie wiedziaem — a bya.

Czowiek genjalny, zamknity w swej pracowni, posiada
wadz imperatywn nad przyrodzeniem. Wrywszy si „w ksigi,
w metal, w trupie ciao", „znajdzie trucizn, proch, par", wprz-
gnie piorun do swego rydwanu, rozkae iskrze elektrycznej, by
niosa myl jego za oceany, puciwszy w ruch wirowy migo la-

tawca, niby miecz archanioa, postawi zuchwale nog na powie-
trzu. Wic ma swoje BRACHIUM APOLLINEUM. Wszelako
rzdzi ludmi moe tylko BRACHIUM SAECULARE albo
MILITARE. Genjusz wieszczy, który patrzy na ojczyzn powa-
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lon „jak syn na ojca wplecionego w koo", bdzie tylko czu
„cierpienia narodu, jak matka czuje w onie bóle swego podu",
ale daremnie pocznie woa do Boga: „daj mi rzd dusz". Al-

bowiem ludzie, gdy Bóg zeszed do nich na ziemi pod postaci

syna cieli a nie syna potgi ziemskiej, nawet jego umieli rozpi
na krzyu...

„Czuciem rzdzi" równaoby si wedle poj naukowych

rzdzi jak hypnotyzer hypnotyzowanymi. Bya to myl szalona

winia, który widzia, i wadzy autokratycznej najazdu naród

nie moe si przeciwstawi jako jednostka wielka, jedn oy-
wiona myl, gdy organizacja jego pastwowa zostaa rozbita,

W takich razach przychodzi inny genjusz, czy „przez wiel-

kie cnoty", czy „przez wielkie zbrodnie", taki, co „z pastuszego

kija rzebi bero wiatu", a „skinieniem oka stare trony wali",

inny — albo inni — czterdzieci cztery...

Takich wyczuwa Ksidz Piotr, on, któremu „przeor tak nie

sprzyja", on, który miarkuje, e wobec Boga jest „prochem i ni-

czem" ale gdy t swoj nico wyzna, on, proch, bdzie z Pa-

nem gada...

On, cichy i pokorny, zrozumia, e naród musi dy do odzy-

skania swego BRACHIUM SAECULARE albo MILITARE.
I dlatego Mickiewicz, syn najwikszych tradycji, który to

wszystko przemyla i w ogniach uczucia przetrawi, kaza potem

pielgrzymom polskim modli si litanijnie:

O wojn powszechn za lVolno Ludów
Prosimy Ci, Panie-

O bro i ory narodowe

Prosimy Ci, Panie . .
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